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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 
 
 
Deel 26 N.   6 Juni 1733 – 17 Dec. 1743. Inv. nr. O.A. 204. 
 
 
 
 

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



Nederlandse Taal. 
 

 
In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands 
tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden 
zoals men ze hoorde. Het huidige land werd  toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de 
hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het 
ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in 
Nederland gesproken werden. 
Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de 
Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 
varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar. 
Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio 
waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al 
een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale 
achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te 
ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar 
bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal 
worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de 
machthebbers dat doen. 
Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het 
Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk. 
Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment 
veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen 
steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken 
algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam 
maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze 
spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van 
de standaardtaal. 
De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer 
eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig 
is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces 
vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 
Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling 
als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de 
taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat 
dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik 
rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer 
streng toegepast in de schrijftaal. 
Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol, 
namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 
Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in 
Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer 
schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken 
werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 
de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt 
werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest 
bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep 
tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 
een van de eerste uitgebreide grammatica’s. 
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Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd 
waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen. 
De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden 
werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse 
variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken 
voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 
Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal, 
laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland 
een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 
In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel 
geregeld. In 1801 kreeg de taalgeleerede Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om 
een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling 
over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar 
daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het 
Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 
Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de 
uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd. 
Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort 
woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in 
plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was 
immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en 
het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken. 
Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777 
door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 
navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae. 
Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en 
Zaturdag. 
De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek 
kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals 
Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’ 
(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’ 
vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef 
daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers 
volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn 
tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863. 
In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van 
een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren 
eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het 
Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek 
van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en 
Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het 
grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 
taal (WNT) in 28 delen. 
Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op 
dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied 
van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat 
voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de 
nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een 
dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder 
de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het 
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 
afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen 
werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt 
bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen 
worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de 
taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op 
dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging 
van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling 
toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden 
van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan 
bod. 
Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt 
de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer. 
Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna. 
Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige 
spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de 
spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954. 
       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 
 
   ______________________________ 
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O.A. 204. 1733 – 1743.  
 
 
 
1. Den 6 Junij 1733, fol.1. 
Op den Requeste van Ephraïm Schultz, te kennen gevende hoe voor eenige jaren alhier bij 
executie heeft aangekogt seker huis staende alhier op de hoek van de Boven Hofstrate 
genaemt het Spranest, en also de remonstrant die daer voor beloofde penningen volgens 
conditie van verkopinge onder de Secretaris Muntz geconsigneert, en also bevonden is dat den 
Suppliant uit kragte van sijne vestenisse op gemelde huis allen tot die penningen is beregtigd, 
so versoekt ootmoedig dat U Weledele Hoog Agtbaren gemelte Secretaris gelieven te 
auctoriseren om die penningen aen den Suppliant uit te tellen. 
Was geapost:  De Secretaris C. Muntz word geauctoriseerd om aen den Suppliant de 
geconsigneerde penningen hier inne vermeld onder cautie uit te tellen. 
 
 
2. Den 6 Junii 1733, fol.1. 
Op de requeste van Jan Hoefhamer en de momberen over sijne voorkinderen, versoekende dat 
hem mag worden betaeld een summa van 85 Caroli guldens hem competerende wegens 
verdiend meester-loon in den jare 1716. 
Was geapost:  Aan de Supplianten word tot voldoeninge van sijne praetensie, bij de requeste 
vermeld, geaccordeerd en toegelegd de summa van ses en vijftig Caroli guldens, te betalen uit 
des Stads Camer van den jare 1716. 
 
[In marge]: Den 7 Julii 1733. Is goed gevonden dat dese penningen sullen worden betaeld uit de Camer van 1728. 
 
 
3. Den 6 Junii 1733, fol.1vo. 
Op de requeste van Frederik Willem Variancour, ruiter, thans hier in guarnisoen, 
remonstrerende hoe deselve sig wettiglijk hadde verloofd aen Johanna Margareta Voest, 
geboortig van Zutphen, dat genegen sijnde om met haer consent dit huwelijk te voltrecken, 
daer toe geen consent konde obtineren van desselfs Ritmeester, versoekende dat deselve 
mogte worden geordonneerd het gerequireerde consent tot voorschreven huwelijk te geven, of 
andersins sijne dimissie uit den dienst te verlenen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den Suppliant, om met Johanna Margareta 
Voest te mogen bij de requeste vermeld te mogen trouwen; En word de Eerwaarde 
Kerkenraad deser Stad geauctoriseerd, de huwelijks geboden op te teikenen, en vervolgens 
buiten  wettige verhinderinge te doen proclameren. 
 
 
4. Den 6 Junii 1733, fol.2. 
Op de Requeste van Eva van Wijk versoekende s’ jaerlijx een summa van vijf en twintig 
Caroli guldens te mogen genieten uit alsodane honderd guldens als haar soon Rutger van 
Heerde op het huis van Jan Lankhorst heeft gevestigd. 
Was geapost:  Hier op can niet worden gedisponeerd. 
 
 
5. Den 16 Junii 1733, fol.2. 
Op de requeste van Adolph Claassen, weduwenaar van Beeltjen Lamberts, remonstrerende 
hoe met gemelte sijn huisvrouw mede ten huwelijk hadde gekregen twee derde parten in twee 
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kampjes bouwland, in de Veluwe gelegen, welk land weinig opbragt, en daerom hij wel 
genegen was hetselve te verkopen, versoekende ten respecte van sijn onmundig kind daer toe 
auctorisatie, sullende de kooppenningen worden geëmploijeerd tot betalinge van het huis, 
staende op het Erve, door den Suppliant van de Stad gehuurd. 
Was geapost:  Den Sppliant word ten aansien van sijn onmundig kind geauctoriseerd, ten fine 
als bij de requeste vermeld. 
 
 
6. Den 18 Junii 1733, fol.2vo. 
Op de requeste van Nicolaas Cames, remonstrerende, hoe dat sig enige jaren en van den jeugd 
af aan hadde geëxerceerd in de Chirurgie, en also nu genegen was om hier meester te worden, 
en also niet in staat was om sijn leer-brief in gevolge de gildewet te tonen, als hebbende sijn 
leerjaren bij sijn vader uitgediend, so versogte, dat mogte worden verstaan, dat den Suppliant 
tot meester Chirurgijn behoord ete worden aangenomen, doende het examen en verdere 
requisiten als na gewoonte. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaan, dat den Requestrant in desen, buiten 
praejudicie van de gilde-brief, en sonder verdere consequentie, tot meester Chirurgijn sal 
worden aangenomen, doende het examen, en de verdere requisiten, als na gewoonte. 
 
 
7. Den 19 Junii 1733, fol.3. 
Op de requeste van Harmen Eckelboom en Jan van ’t Wout, versoekende als sijnde de 
grootste crediteuren van Lambert Haak tot Curateuren over desselfs agterlaten boedel te 
mogen worden aengesteld en geauthoriseerd om de halve meulen en ’t gene hem verder 
mogte hebben toebehoord ad opus jus habentium te mogen vercopen. 
Was geapost:  De personen Harmen Eckelboom en Jan van het Wout worden bij desen 
geaucthoriseerd ten fine als bij de requeste versogd. 
 
 
8. Eodem [19 Junii 1733], fol.3. 
Op de Requeste vande wede van Aert Petersen Polman, versoekende dat haar huisjen staende 
achter op de St: Nicolai Dijk als oud en bouwvallig van den uitgang ad f.6 - 6 - ten profijte 
van de Geestelijkheijd mach worden gelibereerd. 
Was geapost:  Op het Request so als ’t ligd can niet worden gedisponeerd; doch worden de 
Suppliante van d’ uitgang hier inne vermeld de twee langst verschenen jaren geremitteerd, en 
sullen de selve jeder in hare respective camers worden gevalideerd. 
 
 
9. Den 16 Julii 1733, fol.3vo. 
Op de requeste van Richardt Ketel, als voogd over Sara Johanna Zeegers, remonstrerende, 
hoe sijn gemelte pupille uit de boedel van wijlen haar grootmoeder Femmina Cuper wede 
Losemans, ingevolge maagscheidinge was competerende f.500 - : - guldens welke penningen 
gebleven sijn in den boedel ten laste wijlen Joh. Looseman en G. Looseman, om te verrenten 
tegens drie ten honderd; 
Dat G. Loosemans voor al enige jaren sonder lijves erven is overleden; 
Dat des Remonstrants pupille daermede voor een portie van komt te erven; bestaende in de 
nalatenschap in twee Katersteden, waar van sijn pupille eerst komt gemelte 500 guldens voor 
af, en dan de aangeërfde portie; en dewijle nu dese goederen door wijlen Wolter van der 
Linde des pupils oom en voogd sijn geadministreerd geworden, die daer van weinig heeft 
ontfangen; En dat nu de wede van J. Looseman haer s’ enemaal meester maekt van die  
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goederen, sonder dat sij nog interesse nog pagt betaeld; so versogte, dat mogte worden 
geauctoriseerd, om ten voordele van sijne pupille gemelte wede Looseman, wonende in  
’t Scholt-ampt van Hellendoorn, alwaar de goederen ook gelgen sijn, met regt aan te spreken, 
voor ’t gene, onder haer berustende is; alsmede, om des pupils portie en praetensie te mogen 
verkopen. 
Was geapost:  De Requestrant word geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
10. Den 16 Julii 1733, fol.4. 
Op de requeste van de Opsienders van de Mennoniten Gemeente, remonstrerende hoe enen 
Michiel Vink overleden tot Lier in Oost Vriesland voor een derde part mede tot Erfgenamen 
heeft geinstitueerd gemelte Mennoniten Gemeente mids betalende aen Geesjen Janssen Hoff 
woonachtig tot Amsterdam, en aen Michiel Janssen Hoff alhier in ’t Arme Weeshuis  
d’ interessen van die nalatenschap tot 4 percent, gedurende het leven van die personen, en also 
de Supplianten wel genegen waren dat Capitael op interesse te geven aen dese provintie, dog 
de selve niet meer als 3 ½ van ’t honderd, so versochten om redenen bij de requeste in ’t brede 
vermeld, dat in plaets van vier mogten cunnen volstaen met te betalen drie de suvere jaerlijxe 
opcomsten van het selve Capitael. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaen, dat de Supplianten met het betalen van de 
jaerlijkse interessen van het gelibelleerde Capitael, aan Hare Gemeente door Enen Michiel 
Vink bij testamente gemaekt, ten requarde van Michiel Janssen Hoff, in deses Stads Arme 
Weeshuis verpleegd wordende, sullen cunnen volstaen  met het uitkeren van drie en een half 
percent. 
 
 
11. Den 16 Julii 1733, fol.4vo. 
Op de Requeste van Jacob Decker, versoekende, terwijl nu al enige tijd het Cabeljauw 
houwen alhier heeft waergenomen, dat Schepenen ende Raden hem om redenen bij de 
requeste vermeld, met die bedieninge gelieven te begunstigen, met een tractement ten minsten 
van vijf en twintig Caroli guldens jaerlijks, en dat dan nog als van ouds het regt sal hebben om 
van jeder Cabeljauw die ongehouwen word weggedragen, te mogen ontfangen half so veel, 
als van het houwen word betaeld. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen de Suppliant met de Cabeljauwhouwers 
plaetse, op het tractement, en wijders als bij de Requeste versogd. 
 
 
12. Den 28 Julii 1733, fol.4vo. 
Op de requeste van Janna en Jacomina van Wieringen, dogters van Jannes van Wieringen, 
mede erfgenamen van Jan Velthoen, remonstrerende, hoe uit de overgeblevene penningen van 
dien boedel haar remonstranten vader nog was competerende een summa van 75 guldens 
welke summa onder R.G. Storm en de wede Hullemans was berustende; en also haar 
Supplianten vader in Indien was, en geen gedagten maakte, van te repatrieren; so versogten, 
dat aan haar mogte worden geaccordeerd, dat gemelte R.G. Storm en wede Hullemans de 
voorschreven penningen aen haar tegens behoorljke quijtinge mogen uit tellen. 
Was geapost:  De personen van Roelof Gerritsen Storm en de weduwe Hullemans worden 
geauctoriseerd ende gelast, de gelibelleerde penningen tegens behoorlijke quitancie aan de 
Supplianten uit te tellen. 
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13. Den 28 Julii 1733, fol.5. 
Op de Requeste van Cornelis Claassen, versoekende als aenstaende Meijer op het erve van 
Willem Claessen op het Haetland, dat Schepenen ende Raden hem gelieven te accorderen de 
keurhengsten als de vorige Meijer op dat erve te mogen houden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den Suppliant het versoek bij de requeste 
gedaen, mids voldoende aen het Reglement op de keurhengsten gemaekt. 
 
 
14. Den 6 Augusti 1733, fol.5vo. 
Op de requeste van Trijntjen Swiers versoekende remissie van twee jaren uitgang, verschuld 
aen de Geestelijkheid deser Stad uit haer huis staende alhier op de Oude Straet, op de naem 
van Berend Courtzem, so haer bij resolutie van den 13 februarii 1730 midts betalende in de 
tijd van tien weken twee jaren uitgang, reeds is geaccordeerd geworden. 
Was geapost:  De Suppliante word de twee jaren verschulde uitgang in de Requeste vermeld, 
mids desen geremitteerd. 
 
 
15. Den 10 Aug(usti) 1733, fol.5vo. 
Op den Requeste van Jan Henrik Varenholt, Conrector alhier remonstreerende hoe dat sedert 
’t afsterven van de Rector Outhof den dienst van deselve voor omtrent vijff maanden lang in 
de School heeft waergenomen so keerd sig ter tafel van Haer Weledele Hoog Agtbaren 
deselve versoekende dat het U Weledele Hoog Agtbaren gelieven mogte van hem daer voor 
iets toe te leggen. 
Was geapost:  Den Suppliant word toegelegt een summa van vijftig Caroli guldens te betalen 
door de heer Ontfanger Ridder uit de lopende Camer Dao. 1733. 
 
 
16. Den 31 Aug(us)ti 1733, fol.6. 
Op de requeste van de Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis versoekende 
approbatie van seker aancoop van twee en een halve morgen lands, gelegen in de Oostermate 
aldenaast het land van het Gasthuis, voor een summa van dertien honderd guldens, en een 
ducaat. 
Was geapost:  Op het Rapport van de Heren Hoofdlieden en Provisoren van het Heiligen 
Geesten Gasthuis, word de aancoop van het land in de requeste vermeld, geapprobeerd,  
prout jacet. 
 
 
17. Den 31 Aug(usti) 1733, fol.6. 
Op den Requeste van Gerrit Heimeniks nevens de voogden over de minderjarige soon, en 
wijlen sijn dogter, Remonstreerende hoe dat de eerstgemelde bij sijn hertrouwen aen 
voorschreven sijne beide kinderen voor moeders goed heeft toegewesen ses Scheepel gesaeij 
in Oosterwolde, 5 ½ Gres buitendijks Land mede in Oosterwolde en dan nog een Capitaal van 
250 guldens behalven silver en goud, klederen etc. tot de pupillen moeders lijve behorende 
onder, sodane voorwaerden als in de acte van uitwijsinge te ersien, en also bij ’t overlijden 
van de minderjarige dogter tussen remonstranten dispuit is geresen over de renten van 
voorschreven Capitaal bij de voogden eenige jaren ontfangen; so sijn Remonstranten over een 
gekomen ad evitandus lites, dat voorschreven opgebeurde renten tegen het gelibelleerde 
Capitaal sal worden geliquideerd, en dat ’t selve capitaal daar mede sal wesen gekweten en 
gedoodet, met bewilliging van de pupil, reets 22 jaren oud dog alsoo daar toe mede 
gerequireert word de approbatie van haer Weledele Hoog Agtbaren als over momberen. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij den requeste gedaen so als het 
leid. 
 
 
18. Eodem [31 Augusti 1733], fol.6vo. 
Op den requeste van Jan Versmit hoe dat hij drie jaren Weesmeester van het Groot Burger 
Weeshuis is geweest, en daer na van sijn bedienin ontslaging bekomen en bij sijne gedane 
rekening op den 3 Januarii 1731 gesloten, is gebleeken dat hij te boven is gekomen de summa 
van seshondert drie en sestig guldens twee stuivers tien penningen en dewil niet verder 
continueert in sijne administratie en geen occasie kan hebben om uit de opkomsten daer van 
sijn penningen weder te ontfangen so was deselve versoekende dat mogte worde verstaen om 
het Stads Comptoir te ordonneeren om aen hem de voorgemelte penningen uit de sommen die 
de Weesen van dat comtoir moeten hebben. 
Was geapost:  De Ontfanger deser Stads Domeinen word gelast aen Jan Versmit, uit te tellen 
en te betalen sodane renten welke de Groot Burger Weesen deser Stad op voorschreven 
Comptoir over den jare 1731 te goede hebben in mindering en op rekening van sodane 
seshondert drie en sestig guldens als hem van voorschreven Weeshuis nog is competeerende, 
sullende sulx gequiteert ingebragt wordende ter goeder rekening worden gevalideert. 
 
 
19. Den 15 September 1733, fol.7. 
Op de requeste van Femmina Nagelhout wede van Wijnolt van Tongeren, remonstrerende hoe 
aan de voogden over haar minderjarige dochtertjen heeft gepraesenteerd, te bewijsen de 
geregte halfscheijd van alle de goederen bij haar Eheman beseten, waar inne deselve nogtans 
geen genoegen willen nemen, voor aff eijsschende staat en jnventaris, het welke alleen 
geschied om hare saak op te houden, versoekende meerdere redenen bij de requeste vermeld, 
dat Schepenen ende Raden gelieven te verstaen, dat de Suppliante bij provisie sal cunnen 
volstaen, met aen haar dochtertjen te bewijsen het halve goed blijvende aen de Voogden 
gereserveerd, all het geen sij mogten vermeijnen verder te praetenderen te hebben, en dat 
vervolgens de huwelijx proclamatien van de Suppliante hare voortgang sullen mogen hebben, 
en  het huwelijk worden voltrocken. 
Was geapost:  De Suppliante word geordonneerd aen haer minderjarige dochtertjen voor en 
all eer haar aenstaende huwelijk sal mogen voltrocken worden, van des selfs vaderlijke 
goederen te doen behoorlijk bewijs, en ten dien eijnde aen de respective voogden voor aff 
over te geven alsodane pertinente staat en jinventaris van de goederen bij wijlen haar Eheman 
Wijnolt van Tongeren nagelaten als na rechten behoord. 
 
 
20. Den 15 Sept(ember) 1733, fol.7vo. 
Op de Requeste van de Voogden over het minderjarige dochtertjen van wijlen Wijnolt van 
Tongeren, remonstrerende hoe met alle minnelijke summatien niet hebben cunnen obtineren 
een Staet en Jnventaris van haar pupils aenbestorvene vaderlijke goederen so als deselve 
desselfs Weduwe met Eede soude cunnen sterken, veel weijniger een behoorlijke uitwijsinge, 
en vermids gemelte Weduwe sig gedenkt te verandersaten, soo versoeken en concluderen dat 
Haar Wel Edele Hoog Agtbaren gemelte weduwe gelieven te ordonneren, aen haar 
dochtertjen behoorlijke uitwijsinge te doen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verstaen, dat de Weduwe sal hebben over te geven een 
Staat en Jnventaris van de goederen bij wijlen haar Eheman Wijnolt van Tongeren nagelaten, 
ten eijnde om daer uit te doen aen des selfs minderjarige dochtertjen, alsodane bewijs, als na 
rechten bevonden sal worden behoren. 
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21. Den 15 Sept(ember) 1733, fol.8. 
Op de requeste van Henricus Dortman, groot-vader en voogd over Anthonij Aartsen, 
versoekende tot voortsettinge van de studien van sijn pupil te negotieren een summa van 
honderd guldens en des gerequireerd wordende daar voor te verbinden, het gene sijne pupille 
is competerende wegens sijn moeders nalatenschap. 
Was geapost:  De Remonstrant word geauctoriseerd ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
22. Den 15 Sept(ember) 1733, fol.8vo. 
Op de requeste van de gesamentlijke erfgenamen van wijlen Laurens Homma, versoekende 
dat Schepenen ende Raden ten aansien van de minderjarige erfgenamen geliefden te 
approberen de minnelijke verdeilinge over desselfs nalatenschap door de Remonstranten in 
gevolge  de requeste annexe conventie gemaakt, en desselve ten dien einde door een 
Secretaris mede onderteikend. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan word geaccordeerd, en de Secretaris Muntz 
geauctoriseerd te fine, als daar bij vermeld. 
 
 
23. Den 17 Sept(ember) 1733, fol.8vo. 
Op de requeste van Dirk van Gelder, remonstrerende hoe aan desselfs kinders bij testamente 
van wijlen Trijntjen Bruins was gelegateerd een summa van 500 Caroli guldens waar van des 
Suppliants huisvrouw haer leven lang soude genieten de opkomsten; Zijnde tot 
administrateurs over voorschreven legaat gesteld de Groenouwen; En also nu Suppliants 
oudste soon Arend van Gelder ’t Amsterdam getrouwd, en meerder profijt met de penningen 
soude kunnen doen in sijne negotie, so versogte hij Suppliant dat gemelte Gronouwen mogten 
worden geauctoriseerd om de portie van het selve legaat voor des Suppliants voornoemde 
soon, tot honderd guldens te mogen uitkeren, renuntierende hij Suppliant als mede deselfs 
vrouw van de opkomsten van die portie. 
Was geapost:  Arend en Tobias van Groenouw, Adriaens soons, worden in hare qualiteit 
geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld, nemende daar voor behoorlijke kwijtinge 
van den Suppliant en ook van desselfs huisvrouw. 
 
 
24. Den 19 Sept(ember) 1733, fol.9. 
Op de requeste van J.P. Lijndraeijer, als Curator van den boedel van de weduwe van Pieter de 
Wijn, versoekende, dat de Scretaris Muntz mogte worden gelast, aen den Suppliant uit te 
tellen sodane peningen als onder hem waren geconsigneerd, geprovenieerd van een verkoft 
huisjen van dien boedel, ten einde om daer mede de boedel te redden, de schulden te betalen, 
en van sijne administratie rekeninge te kunnen doen. 
Was geapost:  Bevorens hier op te disponeren word de Remonstrant gelast, om aan de Heren 
Hoofdlieden van het Buiten Quartier over te geven  een pertinent register van alle de 
Crediteuren en schulden des boedels, bij de requeste vermeld, om sulx voorgegaan sijnde, 
daar over nader te disponeren, so als bevonden sal worden te behoren. 
 
 
25. Den 24 Sept(ember) 1733, fol.9vo. 
Op de requeste van P. Weijman en W. van Antwerpen, voogden over de minderjarige 
kinderen van wijlen Daniel van Antwerpen, versoekende approbatie van een gedane uitkoop 
door haar Remonstranten met den pupillen stiefvader gedaan, welke met derselver moeder, nu  
mede overleden in gemeenschap hadde geseten, als mede approbatie van de verkoop van een 
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huis in de Geerstrate; alles breder bij de requeste vermeld. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden word de gelibelleerde gedane uitkoop 
en verkopinge geapprobeerd. 
 
 
26. Den 1 Octob(er) 1733, fol.10. 
Op de requeste van Elisabeth de Hane, remonstrerende, hoe Zij en wijlen haar suster op den 
30 junii 1725 hadden verkoft aan Daniel van Antwerpen seker huis, alhier op de Vloetdijk, 
daer de Vergulde Hane in de gevel staat, waer van de koop-penningen waren betaald, 
uitgenomen alleen 80 guldens welke onder de koper waren verbleven, en also nu een suster 
van de Suppliante welke tot die kooppenningen mede voor een derde geregtigd was al voor 
lange jaren in Spanjen was overleden, nalatende een soon, waer van wel in geen 25 jaren 
enige de minste naricht hadde kunnen bekomen, welke dus mede wel soude overleden sijn, 
waar door dan de Suppliante alleen tot het restant van die onbetaelde kooppenningen soude 
sijn beregtigd; versoekende, dat de voogden over de onmundige , alsmede de mundige 
kinderen van gemelde Daniel van Antwerpen mogten worden geordonneerd, om die 
penningen met de verschenen interessen van dien aan de Suppliante te voldoen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden is goed gevonden, de venduemeester 
Molijn te ordonneren, om uit de penningen geprovenieerd van de verkofte effecten van wijlen 
Daniel van Antwerpen, onder hem nog berustende, aan de Suppliante uit te tellen de 
gelibelleerde summa van tachtig guldens benevens de verlopene interessen van dien tot 25 
guldens 12 stuivers, en dus te samen honderd vijf guldens en twaalf stuivers, alles buiten 
praejudicie, en voorbehoudens het regt van de soon van des Suppliantes suster. 
 
 
27. Den 3 Oct(ober) 1733, fol.10vo. 
Op den Requeste van Alexandrina van Dedem. 
Was geapost:  Suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig guldens eens 
te betalen door de ontfanger deser Stads domeinen. 
 
 
28. Den 5 Oct(ober) 1733, fol.10vo. 
Op den Requeste van Jan Barré remonstrerende hoe dat bij desselfs moeder bij testamentaire 
dispositie in hare nalatenschap hadde geinstitueert desselfs dogter Matthijn Barré, dog den 
Remonstrant in de legitime portie of andersints den sijnen keuse uit desselfs nalatenschap 
levenlang te genieten driehondert Caroli guldens s’jaars ’t welk de Remonstrant heeft gekosen 
en daer en boven van Johannes van Santen bedongen 50 guldens jaers levenslang beide 
gevestigt op de nalatenschap van wijlen desselfs moeder, en also de Remonstrant in ervaring 
was gekomen dat de kinderen van wijlen sijn suster Matthijn Barreé of desselfs voogden 
verscheidene huisen te Amsterdam reets hadden verkogt, en de alhier te goede hebbende 
capitalen te denuntieren, so versoekt dat Haar Weledele Hoog Agtbaren van die voorsiening 
gelieven te wesen en aen de Rentgevers te gelasten de Capitalen niet uit te tellen voor en aleer 
aen de Remonstrant voor sijn jaerlijxe inkomen uit voorschreven nalatenschap door de 
Erfgenamen van Matthijn Barré borge sal sijn gestelt. 
Was geapost:  De goederen in dese Jurisdictie gelegen sullen so lange beslagen blijven tot 
genoegsame borge sal sijn gestelt. 
 
 
29. Den 1 en 5 Octob(e)r 1733, fol.11vo. 
Op de requeste van Gerrit Smit, remonstrerende dat desselfs pupil Jan Schaap, soon van 
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wijlen Jan Schaap en Johanna Pluim, een erffenisse was aangestorven te Amsterdam; 
versoekende, dat hem een mede voogd mogte worden toegevoegd, en hij of de aan te stellene 
voogd geauctoriseerd, om met de mede Erfgenamen van die vervallene herediteit te treden tot 
schiftinge en deilinge van deselve, alsmede tot vekopinge van dese of gene ondeilbare 
goederen. 
Was geapost:  Wanneer de Remonstrant de persoon, welke tot de voogd versoekt, sal 
naamagtig hebben gemaakt, sal op ’t versoek bij de requeste gedaan nader worden 
gedisponeerd. 
Was geapost. den 5 octob.1733: De Remonstrant op heden bij requeste tot mede voogd 
hebbende versogt de persoon van Jan Kressel, is die daartoe door Schepenen ende Raden 
aangesteld, en is de Remonstrant in sijne qualiteit geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste 
vermeld. 
 
 
30. Den 7 Oct(ober) 1733, fol.12. 
Op den Requeste van Jan Henriks Scholte, dat bij de laaste verpagtinge van dese Stads erven 
op ’t Camper eiland heeft gepagt het erve de Laagen Nes, en also hij Remonstrant het selve 
gaarn woude overlaten aen Henrik Aelts, versoekende daer toe permissie van U Weledele 
Hoog Agtbare. 
Was geapost:  Schepenen en Raden, approbeeren, en accordeeren ’t versoek bij den requeste 
gedaen. 
 
 
31. Den 7 October 1733, fol.12. 
Op de Requeste van Alteruit Jochems, Wede van Harmen Hendriks, voordragende hoe op den 
24 september laatsleden haar huis aen de Swartendijk, en bijna alle hare goederen heeft 
verloren, versoekende om redenen bij het selve breeder vermeld, dat Schepenen ende Raden 
haar gelieven toe te staen, om op een convenable dag s’ morgens in dese Stad en vrijheijd, tot 
weder opbouw van een huis, na gedane publijcatie in de kerken en met assumtie van de 
armbesorgeren te mogen collecteren. 
Was geapost:  De collecte in dese Stad en vrijheijd word mids desen aen de Suppliante 
geaccordeerd. 
 
 
32. Den 8 Oct(ober) 1733, fol.12vo. 
Op den Requeste van Jonker H. van Dort hoe dat tot voogden over sijne onmundige kinderen 
heeftgestelt Jan van Elten en Jan Coen, so was des Remonstrants versoek hem te gelieven te 
auctoriseren om met de vrinden van sijn overledene huisvrou te schiften en te delen ’t sij in 
der minne of bij middelen regtens waer toe sijn kinderen sijn beregtigd. 
Was geapost:  De Requestrant word geauctoriseerd de schiftinge en deilinge te doen als in 
den Requeste vermeld ’t sij in der minne of door middelen regtens dog dit alles met 
voorkennis van de voogden. 
 
 
33. Den 10 Octob(er) 1733, fol.12vo. 
Op de requeste van jonker Hendrik van Dorth, remonstrerende, hoe wel genegen was, om 
volgens appoinctemente van den 8 desen met de vrienden van sijn overledene huisvrouw te 
schiften en te deilen, all het gene waar toe de kinderen van den Remonstrant beregtigd sijn 
dog dat sulks alles niet doen kan me voorkennisse van de voogden, over gemelde kinderen 
gesteld, als vele saken moeten behandeld worden buiten dese provincie, en alle buiten dese 
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Stad, versoekende om dese en andere redenen meer, dat mogte worden geauctoriseerd, om de 
gemelde saken sijnen kinderen te verrigten ook sonder speciale voorkennisse der voogden; 
Sullende dan nog geen accord, maagscheidinge, ofte transactie ingaan als op speciale 
approbatie selfs van Schepenen en Raden, als overmomberen. 
Was geapost:  Om redenen bij de requeste vermeld, word den Remonstrant geauctoriseerd, 
om de gelibelleerde saken van sijne kindeen te verrigten, ook sonder speciale voorkennisse 
der voogden. 
 
 
34. Eodem [10 October 1733], fol.13. 
Op de requeste van de proponent Jacobus Leijendecker, beroepen tot predikant te Bemmel, 
versoekede dat met het volle tractament van het laatste quartaal, waeraan nog vier of vijf 
weken souden manqueren, mogte worden begunstigd. 
Was geapost:  De Suppliant word met het volle tractament van het gelibelleerde quartaal 
begunstigd, en word de ontfanger van de Stad geauctoriseerd, hetselve quartaal aan de 
Suppliant uit te tellen. 
 
 
35. Den 19 Octob(er) 1733, fol.13vo. 
Op de requeste van Aaltruid Jochems, Wede van Harmen Henriks, remonstrerende hoe wel 
met permissie van Schepenen ende Raden met adsistentie van twee goede mannen tot weder 
opbouw van haer afgebrande woninge in dese Stad en een gedeelte van de vrijheid hadden 
gedaen een collecte, dog niet meer hadde ontfangen als 252 guldens 8 stuivers welke summa 
niet toereikende was; versoekende, dat Schepenen ende Raden deselve met enig geld 
geliefden te suppleren en verders de arme besorgeren te auctoriseren, om aen haar twee jaren 
pagt te remitteren. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van vijftig guldens, eens, te 
betalen door de ontfanger van de Stad voor rekeninge van de lopende Camer; En word op het 
verdere versoek, bij de requeste gedaan, voor alsnog niet gedisponeerd. 
 
 
36. Den 21 Octob(er) 1733, fol.14. 
Op de requeste van Catarina van de Weteringe, Wede Bloms, versoekende enig onderstand. 
Was geapost:  De Suppliante word alnog voor dese reise, en sonder cosequentie begunstigd 
met een summa van tien goudguldens, te betalen door de Secretaris Greven uit de penningen, 
welke onder hem van de Stad nog sijn berustende. 
 
 
37. Den 12 September 1733, fol.14. 
Op de requeste van de Burgermeester B. van Marle remonstrerende hoe als voogd en oom 
nomine uxoris over Sara Foccoma minderjarige dochter van wijlen R.M. Focqoma en 
Lucretia Roldanus bij het overlijden van pupilles broeder Jan Marcus Foccoma in den boedel 
hadde gesochd, en aen de vrienden van moeders zijde gevraagd na de huwelijx voorwaerden 
tusschen voorschreven pupils ouderen opgerigd en verstaen uit de verclaringe van de 
Grootmoeder van moeders zijde, dat sekere huwlijx voorwaerden tussen voorschreven 
Conthoralen niet alleen was opgericht en bij haar als Grootmoeder betekend, maer dat het 
dubbeld van dien nog na dode van wijlen Burgermeester Foccoma voor handen, en onder haar 
Grootmoeder was geweest ter bewaringe, doch door haar van wijlen haar dochter was 
overgegeven en het selve te verbranden, dat aengesien sodane huwelijx voorwaerden tusschen 
luiden van dat fatsoen niet niet anders wierden opgericht dan om te derogeren aan het 
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statuaire recht van successie, en om retour van goederen te bedingen op jeders naaste bloed, 
versoekende over sulx ratione officii, dat Schepenen ende Raden als overmomboiren de 
Weduwe van wijlen Dom: Roldanus mogten noodsaken om met Eede te moeten verclaren 
welke de wesentlijke inhoud van opgemelte huwelijx voorwaerden Zij geweest, immers voor 
so verre in goeden gemoede daar van is bewust off in cass van onvermogen, dat Schepenen 
ende Raden voorschreven huwelijx voorwaerden en officio mochten suppleren, en wijl de 
Weduwe Roldanus na geen minnelijke voorslagen wilde luisteren; so is ’t dat de 
Remonstranten in goede gemoede daer inne niet cunnende berusten van Schepenen ende 
Raden als overmomboiren versoekt authorisatie om middelen regtens bij de hand te mogen 
nemen en gemelde Weduwe Roldanus deswegen in regten te mogen convenieren. 
Was geapost: De Remonstrant word geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste versochd. 
 
 
38. Den 14 Nov(ember) 1733, fol.14vo. 
Op de requeste van jonker Henrik van Dorth, versoekende om verscheidene geallegeerde 
redenen, dat soude kunnen volstaen met aen sijne onmundige kinderen voor wijlen haer 
moeders goed te bewijsen alle het ene, door wijlen sijn huisvrouw in Capitaal is nagelaten, 
ofte van hare zijde is aangebragt, ofte nog aangebragt sal worden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden word van den Remonstrant 
geaccordeerd, om aan sijne onmundige kinderen sodane bewijs te doen van wijlen haar 
moeders goed, als bij de requeste is vermeld, waarmede de Remonstrant in desen sal kunnen 
volstaan. 
 
 
39. Den 16 Novemb(er) 1733, fol.15. 
Op de requeste van Anth. van Laar en Laurens de Pool, als voogden over Hermanus Scheper 
en Boudewijn Scheper, minderjarige nagelatene kinderen van wijlen H. Scheper en  
C. Onchuis, remonstrerende, dat zij met de meerderjarige erfgenamen den ouderlijken boedel 
genoegsaem hadden geschift en gescheiden, bij aldien door de minderjarige op het grote huis 
door Derk Scheper aangekoft, wierde belegd als onbetaalde kooppenningen een summa van 
400 Caroli guldens te verrenten tegens vier van ’t honderd; Daer toe auctorisatie versoekende. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden worden de Requestranten qqa. 
geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
40. Den 21 November 1733, fol.15vo. 
Op de Requeste van Wessel Credier remonstrerende dat alhier op de Vloetdijk in het Boven 
Espel, naast het huis door hem selfs bewoond, heeft staen twee kleijne huisjes, sijnde boven 
het vierstede geld beswaerd met een jaerlijke uitgang van f.11 - 11 - ten profijte van de 
Geestelijkheit deser Stad, versoekende om reden bij de requeste vermeld dat Schepenen ende 
Raden die uitgang in het geheel off ten minsten voor de helfte gelieven te remitteren. 
Was geapost:  Na gehoord rapport van de Heer Camenaer van deses Stads Geestelijkheit, 
word aen de Suppliant op de gelibelleerde uitgang twee jaren, te weten, so op Paasschen 
laatstleden verschenen is, en op Paasschen des toecomstigen jare 1734 verschijnen sal 
geremitteerd. 
 
 
41. Den 23 Nov(ember) 1733, fol.15vo. 
Op den Requeste van A. van Laar en L. de Pool als mombers over Bernardus Scheper out vier 
en twintig jaren versoekende dat aan deselve de meerderjarigheit mag worden geaccordeert. 
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Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren de versogte meerderjarigheit. 
 
 
42. Den 24 Nov(ember) 1733, fol.16. 
Op de requeste van de Wede van wijlen de Gemeentsman Jan Pannebacker, versoekende om 
verscheidene redenen, dat haar schoonsoon Helmich Jan Valckenier mede mogte worden 
aangesteld tot Curator in den desolaten en geabandonneerden boedel van Henrik Betlene. 
Was geapost:  Des Remonstrants schoon-soon Helmich Jan Valckenier word geauctoriseerd, 
ten fine, als bij de requeste vermeld, en word de persoon van Gerrit Bijsterbos op sijn versoek 
van desselfs curatele in desen geëxcuseerd. 
 
 
43. Den 26 Nov(ember) 1733, fol.16. 
Op de requeste van Jbo Hartman versoekende dat Schepenen ende Raden aen hem de ledige 
plaatse agter de Nieuwe Muir aen de muir van de Stad tegen over de Roomsche Kerk neffens 
de Suppliants Loose, tot des selfs gebruik en berginge van Koopmanschappen gelieven toe te 
staen. 
Was geapost:  De Suppliant word de ledige plaatse, ten fine, als bij de Requeste vermeld tot 
wederseggens toe geaccordeerd, mids daer voor aen de Stad betalende een jaerlijxse thinse ad 
twee Caroli guldens sestien stuivers, in te gaen met Paasschen van het jaer 1734 aenstaende. 
 
 
44. Den 5 Decemb(e)r 1733, fol.16. 
Op de requeste van Jochem Reijnders, Gerrit Janssen Knol en Jurrien Rutgers, 
remonstrerende hoe de eerste bij de laatste verpachtinge heeft gehuird het erve op den Catten 
Weert, meijerswijse bewoond bij Lambert Strunkert, en ’t selve weder overgelaten aen Gerrit 
Jansen Knol; Waer tegen hij Jochem Reijnders van Jurrien Rutgers heeft overgenomen sijn 
gepachte erve op de Zuiderweerd thans bij Jochem Janssen Boot bemeijert, en also daer toe 
approbatie van Schepenen ende Raden vereijscht word, so versoeken sij Supplianten dat aen 
haar so wel als aen Jan Voerman en Jan Aarts voorschreven overlatigen mogen worden 
geaccordeerd. 
Was geapost:  De overdoeninge van het erve de Zuiderweert door Jurrien Rutgers aen 
Jochem Reijnders word geaccordeerd, doch reserveren Schepenen ende Raden de verdere 
versochte overlatingen voor nadere deliberatie. 
 
 
45. Den 12 Decemb(er) 1733, fol.16vo. 
Op de Requeste van de Wede van David Betheen en soon Hendrik Betheen versoekende de 
laatste om redenen bij de requeste vervattet, dat het aen hem verleende vrijgeleij, enige tijd 
mag worden geprolongueerd. 
Was geapost:  Het verleende vrijgeleijde word voorde tijd van veertien dagen 
geprolongueerd. 
 
 
46. Den 22 Dec(ember) 1733, fol.16vo. 
Op den Requeste van Henricus Dortman als gelast sijnde bekend te maken wie de grootste 
crediteuren sijn van den boedel wijlen sijn schoonsoon Lambertus Aersen, versoekende tot 
reddinge des boedels twee personen tot Curateuren te nomineeren. 
Was geapost:  De Heeren Burgermeester G. van der Linde en Dr. Cristoffer Nessink worden  
aengestelt tot Curateuren over den boedel wijlen Lambertus Aersen ten fine bij den requeste  
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vermeld. 
 
 
47. Den 22 Decemb(er) 1733, fol.17. 
Op de requeste van Wilhelmus van Leussen, versoekende om op de verval dag aen de huis 
armen deser Stad te mogen aflossen een jaerlixe uitgang van drie guldens en tien stuivers 
gaende uit sijn huis staende naast sijn woonhuis op de Oude Strate, so voor desen Henrik 
Molckenbour heeft toebehoord; En dat de arme besorgeren mogten worden geordonneerd, 
gemelte penningen tegens vier percento op de vervaldag te ontfangen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren word aan den Remonstrant 
geaccordeerd, om de gelibelleerde uitgang op de vervaldag af te lossen, en worden de 
Bedienaren der Armen geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
48. Eodem [22 December 1733], fol.17. 
Op de requeste van Rutger Roldanus versoekende, dat hem mogte worden gepermitteerd, om 
tegens Paasschen aanstaende tegens d’ ordinaire cours aen de Geestelijkheid te mogen 
aflossen een jaerlixe uitgank, gaende uit desselfs stall, so bij hem was aangekoft van de 
erfgenamen van Herm Scheper. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen word geaccordeerd. 
 
 
49. Den 24 Decemb(er) 1733, fol.17vo. 
Op de requeste van Harmen van den Berg, versoekende tegens Paasschen aanstaende aan de 
Boven Kerke te mogen aflossen een jaarlijxe uitgank van drie goudguldens, gaende ten 
voordele van gemelte Kerke uit sijn huisjen, staande alhier in de Boven Hof Straate. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd. 
 
 
50. Den 2 Januarii 1734, fol.17vo. 
Op het request van de Wede van David Betzeen en soon Hendrik Betzeen versoekende 
prolongatie van het aan haar verleende vrijgeleijde. 
Was geapost:  Het verleende vrijgeleijde word voor de tijd van veertien dagen 
geprolongueerd. 
 
 
51. Den 4 Jan(uarii) 1734, fol.17vo. 
Op den Requeste van Hans Schallenberg versoekende desselfs erve op ’t Haatland Nr. 54 te 
mogen overdoen aen Jacob Bartelts van de Scheer. 
Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Camenaers word de gedane overdoening bij den 
requeste vermeld geaccordeerd. 
 
 
52. Den 5 Jan(uarii) 1734, fol.18. 
Op de requeste van Mr. Thomas Ernst Stuerman, Agent in s’ Hage, remonstrerende, hoe dat 
verscheidene extra verschotten en moeiten hadde moeten doen in het besolliciteren van 
verscheidene ordonnantien van de Heren van de Raden van Staten sederd den jare 1729, 
bedragende sig het selve verschot volgens specificatie, de requeste annex een summa van  
f.27 - 8 - , versoekende dat hem het voorschreven verschot mogte worden gerestitueerd, en 
daer bij aan hem voor sijne extra moeiten en sollicitatien so vele toe te leggen als Schepenen 
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en Raden na haer beroemde aequiteit sullen oordelen te behoren. 
Was geapost:  Tot voldoeninge van het gelibelleerde gedane verschot, en de extra ordinaire 
moeiten en sollicitatien word aan den Remonstrant toegelegd een summa van honderd Caroli 
guldens, eens, te betalen door den ontfanger van de Stad. 
 
 
53. Den 7 Jan(uarii) 1734, fol.18vo. 
Op den Requeste van B. de Pool hoe dat deselve wijlen haer oom P. van den Brink hebben 
behoord een huis staende agter de Nieuwe Muiren belast met sware uitgangen aen Stad en 
Geestelijkheid, en voor een gedeelte tegenswoordig is ingestort, en niet dan met sware kosten 
kan worden gerepareerd, versoekende dat aen Suppliant eenig remis van schatting mag 
worden afgeschreeven. 
Was geapost:  Op het versoek, bij den Requeste gedaen word aen den Suppliant 
afgeschreeven de agtersteedige uitgangen so van de Stad als Geestelijkheid tot Paessen 1734 
incluis, en word de uitgank van de Geestelijkheit jaers van f.26 - 12 - stuivers vermindert op 
f.13 - 6 – mits dat deselve in ’t vervolg nevens de 7 guldens thins schatting aen de Stad, 
jaerlijx en alle jaer praecise sullen worden betaalt, en gementioneerde huis nevens  
’t pomphuis ordentelijk en na behoren sal worden gerepareerd en opgetimmert. 
 
 
54. Den 11 Jan(uarii) 1734, fol.19. 
Op de requeste van Wolter Jans, versoekende het Erve bij hem overgenomen van Aart 
Abrahams, No. 44 mogte overdoen aan Albert Jans. 
Was geapost:  De versogte overdoeninge van het gelibelleerde erve word geaccordeerd. 
 
 
55. Den 12 Jan(uarii) 1734, fol.19. 
Op de requeste van Do: J. Roldanus, versoekende aen den ontfanger der Geestelijke goederen 
tegens de ordinaris Cours op den eersten aanstaande vervall dag te mogen aflossen een 
jaarlijxe uitgang van drie Caroli guldes en tien stuivers gaende uit sijn huis, staende in de 
Broeder Strate. 
Was geapost:  Word aan den Remonstrant geaccordeerd, om de gelibelleerde uitgang op den 
eersten vervaldag tegens de ordinaris Cours aan de ontfanger van de geestelijkheid af te 
lossen. 
 
 
56. Eodem [12 Januarii 1734], fol.19. 
Op de requeste van Willem Eekhout, versoekende aan de Geestelijkheid te mogen aflossen 
een jaarlixe uitgang van seven Caroli guldens uitgaende uit een hof met vier kleine huisjes, 
staende en gelegen in de Groene Strate, tusschen Henrik van der Veen ende Jan Pijl, bij hem 
aangekoft van wijlen de Burgermeester P. van de Weteringe. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
57. Den 18 Jan(uarii) 1734, fol.19vo. 
Op de requeste van Pieter Weijman en Willem van Antwerpen, voogden over de minderjarige 
kinderen van wijlen Daniel van Antwerpen, remonstrerende hoe hoe tot betaling van harer 
pupillen boedels schulden voornamentlijk mede het geen aen der selver stiefvader bij uitkoop 
beloofd was, genoodsaekt sijn geweest te vercopen een huis staende, alhier in de Vene Straat, 
aen Jan de Haas voor een summa van f.287 - : - guldens, versoekende dat Schepenen en de 
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Raden dese vercopinge gelieven te approberen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden, word de gedane vercopinge 
geapprobeerd. 
 
 
58. Den 21 Jan(uarii) 1734, fol.19vo. 
Op de requeste van de Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten en Geertruid en Catharinen 
Gasthuis versoekende approbatie van een gedane overdoeninge van een huis, staende in de 
Buiten Nieuwstrate, allernaast de laatste smit, so door de eigenaar is geabandonneerd, waer 
van jaerlix uitgaat ten voordele van het Heiligen Geesten Gasthuis 7 guldens en van het 
Geertruid en Catharinen Gasthuis f.3 - 10 - bij de Remonstranten overgedaen aen enen 
Martinus Pikhardt, mits betalende aen het Heiligen Geesten Gasthuis jaerlix vijf guldens en 
aen het Geertruid en Catharinen Gasthuis twee guldens en tien stuivers. 
Was geapost:  De overdoeninge van het huis bij de requeste vermeld word geapprobeerd. 
 
 
59. Den 26 Jan(uarii) 1734, fol.20. 
Op de requeste van de Wede van de Advocaat ten Oever, remonstrerende, hoe dat zij nog drie 
rekeningen hadde tot laste van de Stad of Geestelijkheid wegens verschot en salaris van 
wijlen haer man, bedragende sig dese drie rekeningen te samen f.361 - 4 - . Dat daar tegens de 
Stad wederom van haer toekomt f.222 - : - van restante land pagt; Versoekende, dat enige 
Heren mogten worden gecommitteerd, om met haer te liquideren. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren hiertoe gecommitteerd, is goed gevonden, het 
gemaakte accoord te approberen, en word dien ten gevolge aen de Remonstrante tot extinctie 
van hare praetensien toegelegd de summa van honderd Caroli guldens, eens; Welke summa 
aan haar door de ontfanger van de Geestelijkheid op hare verschulde land pagten en uitgangen 
sal worden gevalideerd en afgeschreven, en door deselve in uitgave over den jare 1732 
ingebragt. 
 
 
60. Den 1 Febr(uarii) 1734, fol.20vo. 
Op de requeste van de Kerkmeesters van het Heilige Geesten Gasthuis, versoekende, 
approbatie van verkoop van sodane rente van 275 guldens onbetaalde kooppenningen op een 
huis, staande alhier in de Geerstrate, so Claas Potjen in eigendom heeft gehad, en door 
desselfs overlijden nu aen het voorschreven Gasthuis was vervallen, en nu door haer verkoft 
aan Albert Reggerink voor twee honderd Caroli guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Heilige Geesten Gasthuis word 
de gelibelleerde verkopinge geapprobeerd. 
 
 
61. Den 3 Febr(uarii) 1734, fol.20vo. 
Op de requeste van Jan Cloeke versoekende aflosse van twee uitgangen de een ad tien guldens 
ten profijte deser Stad, uitgaende uit des remonstrants erve buiten de Vene Poorte van ouds 
die Kalkoven, de twede ad vier guldens vier stuivers uitgaende uit des remonstrants huisjen 
staende in de Geer straete ten voordele van Wijntjes Vergaderinge, beide te redimeren met 
een Capitaal tegens vier ten honderd. 
Was geapost:  De aflosse van de tien Caroli guldens uitgang ten profijte deser Stad word 
geaccordeerd, wordende de twede ten voordele van Wijntjes Vergaderinge voor als noch 
gehouden ter nadere deliberatie. 
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62. Den 8 Febr(uarii) 1734, fol.21. 
Op de requeste van David Franckendaal, als vader, en van Pieter Hulsenaar, als voogd over 
Anna Judith Franckendaal, versoekende dat deselve haar respective dogter en pupille, die nu 
reeds in haar drie en twintigste jaar, en van een goed gedrag was, mogte worden verleend 
venia aetatis. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis word geaccordeerd ten fine en effecte als na regten: 
Sullende dan nog de scheidinge en deilinge der goederen tusschen vader en dogter moeten 
geschieden ten overstaan van de Burgermeester Eckelboom, welke aangenomen heeft, de 
dogter daar bij te assisteren. 
 
 
63. Eodem [8 Februarii 1734], fol.21. 
Op den Requeste van de Buitenvaderen van Arme Weeshuis Remonstreerende hoe dat sij bij 
het verstarf van Dirk van der Hof, mestkruijer hebben gekreegen een slegt huisien agter de 
Kruittooren, welk sij hebben verkogt aen de Heer Burgermeester Eckelboom voor sestig 
Caroli guldens, en sulx op approbatie van Haer Weledele Hoog Agtbaren. 
Was geapost:  Op het Raport van de Heeren Provisoren approbeeren Schepenen en Raden de 
gedane koop bij den Requeste vermeld. 
 
 
64. Den 15 Febr(uarii) 1734, fol.21vo. 
Op de requeste van Jochem Reinders, versoekende, dat Schepenen ende Raden mogten 
approberen de overdoeninge van het erve op de Zuiderweert sub. no. 45 door de Remonstrant 
over gedaan aan Jan Aarts. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan, word geaccordeerd. 
 
 
65. Den 16 Febr(uarii) 1734, fol.21vo. 
Op den Requeste van Berent Avink, H.J. Avink, Henrik Vriesen, als voogden over de 
onmundige kinderen wijlen Gerrit Vos en Annegien Avink, te kennen gevende hoe gemelte 
pupillen penningen bij obligatie sijn ingekomen waer van weder op interest kan worden 
gedaen 200 guldens tegens vier percent aen Adolf Claasen, voor welke penningen de moeder 
van Adolph Claessen, Grietien Adolp Wede Klaas Jans tot een hijpotheek wil stellen haer 
persoon en goederen onder de Steede Grafhorst geleegen, versoekende dat die penningen op 
die voet mogen worden uitgereikt. 
Was geapost:  De belegging bij den requeste vermeld word geacordeerd onder borgtogt van 
de moeder. 
 
 
66. Den 18 Febr(uarii) 1734, fol.22. 
Op de requeste van Willem van IJsvelt, remonstrerende hoe dat begunstigd was geweest met 
een Piloots plaatse bij provisie voor een jaar, en also hetselve jaar verschenen was, 
versoekende, dat verders met een Piloots plaatse mogte worden begunstigd. 
Was geapost:  De Suppliant word voor dit, en tot de eerste lotinge; wederom tot Piloot 
aangesteld. 
 
 
67. Eodem [18 Februarii 1734], fol.22. 
Op de requeste van Alteruit Jochems, Wede van Harmen Henriks, remonstrerende hoe dat in  
het laatst gepasseerde somer haer huis was afgebrand; Dat daer en boven nog andere  
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ongelucken hadde gehad, versoekende, dat de Arme Bedienaren mogten worden 
geauctoriseerd, om aen haer een jaer of anderhalf land pagt te remitteren. 
Was geapost:  De Bedienaren der Armen worden geauctoriseerd, aen de Suppliante te laten 
valideren een jaar pagt, ter summa van f.210 - : - guldens hetwelke Schepenen en Raden aan 
de Suppliante hebben geremitteerd. 
 
 
68. Den 22 Febr(uarii) 1734, fol.22vo. 
Op de requeste van Henrik ten Cate, B. Hartman, en H. Bolte, als voogden over de 
minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Harmsen ten Cate en Geertruid Hesselink, in leven 
Ehelieden, versoekende approbatie van de verkoop van het huis, door haer pupillen ouders 
laatst bewoond, met den aenkleve en winkel van dien, door de Remonstrante verkoft aen 
Cornelis de Lange voor f.1600 - : - Caroli guldens, versoekende wijders auctorisatie om de 
verdere vaste goederen des boedels te mogen veralieneren. 
Was geapost:  De verkopinge word geapprobeerd, en worden de Remonstranten in hare 
qualiteit wijders geauctoriseerd, om de overige vaste goederen van de gelibelleerde boedel 
mede te mogen verkopen, dog niet, als met approbatie van Schepenen en Raden. 
 
 
69. Den 1 Maart 1734, fol.22vo. 
Op de requeste van Adolph Claassen, versoekende dat de voogden over sijn onmundig 
soontjen aen hem tegens behoorlijke interesse mogten verstrecken sodane summa van  
f.185 - : - als deselve voogden wegens het verkofte bewesene moeders goed van linnen en 
wullen onder haar hadden berustende. 
Was geapost:  De voogden bij de requeste vermeld worden geauctoriseerd, om de 
gelibelleerde summa aan de Suppliant tegens behoorlijke interesse te verstrecken. 
 
 
70. Den 1 Maert 1734, fol.23. 
Op de Requeste van de Leden van de Kerkenraad van de Waalse Gemeente deser Stad, 
remonstrerende, hoe dat genoodzaakt waren geweest, om een considerabele reparatie en 
vernieuwinge van het leijendak van die kerke te doen, dat het muur-werk van de kerke mede 
een noodsakelijke reparatie van noden hadde, alle het welke verre boven de duisend guldens 
sal komen te kosten; En also daer toe de inkomsten van die kerke gants niet in staat waren, so 
versogten, dat aen haer een toereikende summa van penningen uit de gelden geprovenieerd 
van den boedel van wijlen de ontfanger van de Weteringe, en thans onder de Heer 
Burgermeester Eckelboom berustende, mogen worden geaccordeerd. 
Was geapost:  Ten fine als bij de requeste vermeld word aan de Remonstranten bij provisie 
toegelegd sodane summa van f.229 - : - Caroli guldens en t stuivers als alnog na het finale slot 
van rekeninge in des Stads Camer over den jare 1724 is overgeschoten. 
 
 
71. Den 7 Maert 1734, fol.23vo. 
Op de requeste van Gijsbert van Doorn en Maria Francijn Erents, Ehelieden, remonstrerende 
hoe haer occasie was voorgekomen om in Gelderland in het Oldebroek haer ambagt van 
weven voort te setten, versoekende, dat Schepenen en Raden geliefden te verklaren, dat bij 
voor aflijvigheid van Supplianten hare kinderen alhier in het Arme Weeshuis sullen worden 
aangenomen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verklaren, dat wanneer de Supplianten beide binnen de 
tijd van ses jaren na dato deses mogten komen te overlijden, derselver beide dogteren welke 
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nu hebben, met namen Anna, oud in het vijfde, en Harmina, oud omtrend een en een half jaar, 
in het Arme Weeshuis alhier des versogt wordende, sullen worden ingenomen en verpleegd. 
 
 
72. Den 11 Meert 1734, fol.24. 
Op den Requeste van Jacoba Pannebakker, versoekende veniam aetatis. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis word geaccordeerd. 
 
 
73. Den 30 Maert 1734, fol.24. 
Op de requeste van Catharina Lijdraeijers, Wede Pannebacker remonstrerende dat bij het 
overlijden van desselfs broeder Jacob Petersen Lijndraeijer desselfs nalatenschap was 
vervallen op sijne drie nagelatene kinderen, waar van Aaltjen Lijndraeijer buiten dese Stad in 
Holland haer woonplaetse gesogt heeft, en de Remonstranten het niet dienstig oordelende, dat 
aan haer de administratie harer goederen werden toevertrouwd, so wegens hare prodigaliteit, 
als om de slegte conduite van desselfs man, waer van wel enige jaren was afgeweest, egter te 
dugten stond, dat hij sig met sijn vrouw ter oorsake van dit erfgoed weder vereenigde, in 
korten alles soude dilapideren; En dewijle nu de Suppliante door voornoemde haer nigte selfs 
versogt is, haer erf-portie in bewaar te nemen, daervan makende een behoorlijken inventaris, 
en deselve behoorlijk te administreren, versoekende de Remonstrante, dat zij met adsistentie 
van de Heer Clamor Vriesen of een ander bekwaam man de voorschreven erf-portie in haere 
bewaaringe mogte nemen, daer van een behoorlijken inventaris formerende, en vorders 
deselve sodanig te administreren, en het interesse van haer nigte waar te nemen als na 
behoren, alles tot nader dispositie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost: Jn consideratie genomen sijnde dat Aaltjen Lijndraeijers in het versoek bij de 
requeste gedaan, selfs heeft bewilligd, ende Requeste mede  eigenhandigd onderteikend, en 
daar bij gereflecteerd op de langdurige afwesenheid en gehoudene conduite van desselfs man, 
en om andere erheffelijke redenen meer, so word het versoek, so als het legd geaccordeerd, en 
de Remonstrante met assistentie van de Gemeentsman Clamor Vriesen geauctoriseerd ten fine 
als bij requeste vermeld, met volkomen magt, om de gelibelleerde erf-portie van meer gemelte 
Aaltjen Lijndraeijers sodanig te administreren, so als ten meesten dienste en voordele van 
haer sullen oordelen te behoren, sonder dat deselve Aaltjen Lijndraeijers daer inne enige 
verhinderinge van hare zijde sa mogen toebrengen, als op nadere dispositie van Schepenen 
ende Raden. 
 
 
74. Den 30 Meert 1734, fol.25. 
Op den Requeste van Johan Hermen van Hemert toe den Krijtenberg hoe wel geneegen was 
om de ontfanger van de verpondinge, contributie mitsgaders van den impost op de 
Hoornebeesten etc. so en in diervoegen als gemelte goedheeren in ’t jaer 1694 deselve aen 
hem hebben gelieven te confereren over te doen en af te staen aen sijn oudste soon de Heer 
Jacob Hermen van Hemert, en also de Geestelijkheid deser Stad in het Carspel van Wijhe 
mede is geervet, so versoekt dat Haer Weledele Hoog Agtbaren ’t selve aen hem nefens de 
verdere erfgenamen des voorschreven Carspel te accordeeren. 
Was geapost:  Op het versoek bij den Requeste gedaen, word de Heer Jacob Hermen van 
Hemert begunstigd als daer bij vermeld. 
 
 
75. Den 30 Meert 1734, fol.25. 
Op de requeste van R.A. Patkul tot Posendorpf, remonstrerende hoe tot laste van de Boven 
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Kerke deser Stad heeft staande een capitale summa van 1540 Caroli guldens en geinformeerd 
sijnde, dat de tijdelijke Kerkmeester van gemelte kerke enige ledig leggende penningen onder 
sig hadde berustende, waaromme wel genegen was om die penningen in minderinge van de 
voorschreven summa te ontfangen, om daermede weder te mogen aflossen een uitgank, 
gaende uit ene der der Remonstranten Erven ende goederen, aen den Swartendijk gelegen, tot 
seventien Caroli guldens jaerlijx ten profijte van de Geestelijkheid deser Stad, versoekende, 
dat sodane reciproque restitutie en afdoeninge mogte worden geplaciteerd. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd: En 
word dien conform de Kerkmeester van de Boven Kerke aan de ene zijde geauctoriseerd, om 
de onder hem ledig leggende penningen in minderinge van het gelibelleerde capitaal van 1540 
Caroli guldens aan den Remonstrant te restitueren; en de ontfanger van de Geestelijkheid aan 
de andere zijde gelast, deselve penningen tot aflosse van de gerequestreerde uitgang van 
seventien Caroli guldens jaarlijx te ontfangen. 
 
 
76. Den 10 April 1734, fol.26. 
Op de requeste van Jannes Raas, versoekende om redenen bij ’t selve vermeld, op drie jaren 
verschulde landpacht, ten profijte deser Stad, s’ jaarlijx ad vijftig Caroli guldens twee jaren 
remis. 
Was geapost:  Hier op can niet worden gedisponeerd. 
 
 
77. Eodem [10 April 1734], fol.26. 
Op de requeste van Jan van Eé, en Hendrik Ariantjen van de Rhijn, remonstrerende wegens 
Jan Henrik Prins, en Elysabeth Arians, Ehelieden, hoe dat sijn oom Thijs Jansen in den Engel 
buten Deventer overleden sijnde, sij Supplianten nevens andere Erfgenamen voor s’ kinds 
portie geaccordeerd hebben, voor een summa van vijf en veertig Caroli guldens, op approbatie 
van Schepenen ende Raden, versoekende approbatie van het gemaakte accoord en authorisatie 
om de penningen te mogen ontfangen en daar voor te quiteren. 
Was geapost:  De Supplianten worden tot momboirs geauthoriseerd over Jan Hendrik Prins, 
en word het gemaakte accoord over de gelibelleerde haerediteijt, in de requeste vermeld, 
geapprobeerd en de Supplianten als voogden geauthoriseerd de penningen bij ’t zelve 
bedongen, ten profijte van haare pupil te mogen ontfangen en daervoor te quiteren. 
 
 
78. Den 12 April 1734, fol.26vo. 
Op de requeste van Jan Croese, wonende op het erve van Claas Hosebeen op de Weerd, 
remonstrerende hoe dat de Suppliant een kleijn hoekjen lands bij sijn huis heeft, door hem 
door de lengte sonder vrugt, waaromme wel genegen was hetselve te graven, en met ijpen, 
esschen, willigen, wat bequaamst is, te bepoten, en tot een hutte te maken, versoekende dat 
Schepenen  ende Raden sulx aen hem geliefden te accorderen. 
Was geapost: Op het Rapport van de Heren Camenaers en na verhoor van Lambert Louwsen, 
als naaste meijer aen het erve van den Suppliant, word het versoek bij requeste gedaen, 
geaccordeerd, so als het ligd. 
 
 
79. Den 16 April 1734, fol.26vo. 
Op de requeste van Hermina van de Pijl laatst weduwe ten Toorn, versoekende om redenen 
bij de requeste vermeld een wekelijxe stuver geld uit de Stads rentecamer. 
Was geapost:  De Suppliante word voor dese reijse, en sonder consequentie begunstigd met 
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een summa van vijf en twintig Caroli guldens, te betalen door de Collecteur Bornman. 
 
 
80. Den 19 April 1734, fol.26vo. 
Op de requeste van G. Elseneur, B.H. van Berkum, en H. Beerthuis, versoekende approbatie 
van een verruilinge door haer met B.W. de Haan gedaen van seker vervallen huisjen staande 
naast sijn huis op de Vloetdijk ’s welk Henr. Elseneur is toebehorende. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, en dien ten gevolge 
de gedane verruilinge geapprobeerd. 
 
 
81. Den 22 April 1734, fol.27. 
Op de requeste van Catarina van de Weteringe, wede Bloms, versoekende enig onderstand. 
Was geapost:  De Suppliante word alnog, en voor de laatste reise begunstigd met een summa 
van tien goudguldens, te betalen uit de lopende Stads Camer, en verstaan Schepenen ende 
Raden, dat de Suppliante haar in ’t vervolg niet weder bij haar wel Edele Hoog Achtbaren ter 
deser sake sal mogen addresseren, sullende daer van gene requesten meer worden 
aangenomen, maar haar in cas van noodt moeten vervoegen naar den Armen Camer. 
 
 
82. Den 27 April 1734, fol.27. 
Op de requeste van Gerrit Janssen Cock op het Haatland, versoekende om redenen bij ’t selve 
vervadt, een Camp land leggende aen sijn bouwland te mogen scheuren, sijnde deselve kamp 
groot ongeveer twee mudde gesaij. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Camenaers word het versoek bij de requeste 
gedaen geaccordeerd pro ut jacet. 
 
 
83. Den 27 April 1734, fol.27vo. 
Op de requeste van Arend Harms, Stads Meijer op ’t Haatland, remonstrerende hoe bij 
desselfs erve een hutte was geweest waer van de blijcken nog te sien waren, versoekende 
deselve vervallene hutte te mogen repareren, en bruikbaar te maken. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaen, word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
84. Den 8 Meij 1734, fol.27vo. 
Op de requeste van de Wede van wijlen de Roedendrager B.A. Uitenhout, remonstrerede hoe 
aen de Geestelijkheijd nog te goede heeft volgen slot van rekening door wijlen de Heer 
Burgermeester D. van de Wetering opgemaekt so van pensien als publicatien f.27 - 2 - 8, waer 
tegens aen de selve Geestelijkheijd verschuldigd is van een uitgang uit een huis f.19 – 16 - , 
versoekende dat de selve posten tegens elkanderen mogen worden geliquideerd. 
Was geapost:  De ontfanger J.H. Ridder word geauthoriseerd de gelibelleerde posten, so de 
Supliante ten laste van de Geestelijkheijd, heeft openstaende, met die welke de selve aen de 
Geestelijkheijd verschuldigd is, tegen den anderen te liquideren en te vereffenen. 
 
 
85. Den 10 Meij 1734, fol.28. 
Op de requeste van Louw Stevens Pop en Aart Lubberts, beide Meijers op de Stikken, 
remonstrerende, hoe hunne erven bij de minste somerstorm worden geinundeerd, dat wel 
souden inclineren, hunne erven met een somer dijk te bedijcken, in val daar toe jets van 
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Stadswegen wierde gecontribueerd, hetwelke versogten, 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd, en word dien volgens afgeslagen. 
 
 
86. Den 10 Meij 1734, fol.28. 
Op de requeste van Lemmina Groenenberg, Wede Voerman, remonstrerende, hoe dat op den 
10 augusti 1733, aan Jan van Berkum en Johanna Maria Valk, Ehelieden hadde verkoft seker 
huis in de Buiten Nieuwstrate; 300 guldens waer van nog resteerde ten behoeve van haar 
soons en voor sijne portie een summa van 150 Caroli guldens versoekende, dat dese gedane 
verkoop mogte worden geapprobeerd. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd, mids, 
dat de Requestrante benevens haar man Gerrit Pastoor ten behoeve van haar soon Albertus 
Voerman passeren een gerigtelijke schuldbekentenisse ten concurrenten summa van honderd 
en vijftig guldens. 
 
 
87. Den 10 Maij 1734, fol.28vo. 
Op de requeste van Hendrik Aelts, Stads Meijer op het erve de Lage Nes, versoekende tot 
beeter behoud van sijn dijk, op de daar toe bequaamste plaats een twede cribbinge te mogen 
leggen. 
Was geapost:  Hier op can voor als nog niet worden gedisponeerd. 
 
 
88. Eodem [10 Maij 1734], fol.28vo. 
Op de requeste van Barteld Janssen, Stads Meijer op de Hoge Nes, versoekende dat agter het 
grote hoofd alnog door de Heren Camenaers en Rentmeesteren een kleijn Schep cribbetjen 
mogte worden gelegd. 
Was geapost:  Ut supra. 
 
 
89. Den 2 Junii 1734, fol.28vo. 
Op de requeste van Gerrit Bruins, remonstrerende, hoe dat hadde aangekoft een stal met een 
klein huisjen daer naast, staende op de Oude Strate, bij de Louwen Poorte, tegens de Stads 
Muur, welke stal ruim een half voet hoog boven de Stads Muur is opgetrocken, versoekende, 
het voorschreven huisjen mede so hoog als de stall te mogen optrekken. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaers word het versoek, bij de requeste 
gedaan, geacordeerd, so als het legd. 
 
 
90. Den 5 Junii 1734, fol.29. 
Op de requeste van Gerrit Dirks, remonstrerende hoe sijn goederen voor omtrend agt jaren 
door des Stadsontfanger voor landpacht vercochd sijn, en sijn twee kinderen met namen 
Willem en Dirk jeder honderd guldens doen hebbende bewesen, en die penningen met die 
vercopinge mede sijn geconsumeerd, de mombers ook beijde overleden, en de Suppliant te 
enemaal buten staat geraakt is, en de kinders nu haar brood cunnende verdienen, so versoekt 
dat Schepenen ende Raden de bewesen penningen voor jeder kind gelieven te verminderen op 
en tot een summa van vijf en twintig Caroli guldens. 
Was geapost:  De Remonstrant word geordonneerd sijn kinderen met genoegsame voogden te 
voorsien, en can op het versoek bij de requeste gedaan voor als nog niet worden gedisponeerd. 
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91. Den 7 Junii 1734, fol.29. 
Op de requeste van W. Knoch de oude, en Chr. Stromberg, voogden over de onmundige 
kinderen van Willem Schermer, remonstrerende, hoe dat met approbatie van Schepenen en 
Raden hadden gecontracteerd met W. van Carnebeek luid accoord de requeste annex, en 
dewijl de beklaagde in gebreke bleef de uitgeloofde penningen te betalen, so versogten dat 
deselve binnen een bepaelde tijd de betalinge alnog soude moeten doen, en bij gebreke van 
dien, dat mogte worden geaccordeerd de executie. 
Was geapost:  De beklaagde van Carnbeek word geordonneerd, aan de Remonstranten in 
hare qualiteit de verschulde penningen volgens het gelibelleerde contract te betalen binnen de 
tijd van veertien dagen na insinuatie deses, bij poene van parate executie, welke executie in 
val van geen betalinge geaccordeerd word mids desen. 
 
 
92. Den 17 Junii 1734, fol.29vo. 
Op de requeste van Wende van Karnebeek versoekende dat de executie tegens hem 
gedecermeerd bij appoinctemente van den 7 deser mogte worden uitgesteld, en de 
Executanten gelast genoegen te nemen met het derde part van des Suppliants verdiensten als 
geselle van de Munte. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden gedisponeerd, en 
word dien volgens afgeslagen, en geinhaereerd de appoinctemente van Schepenen en Raden 
van de 7 desen. 
 
 
93. Den 21 Junii 1734, fol.30. 
Op de requeste van de thans meerderjarige kinderen van Albert Henriks en Jannichjen Dries, 
in leven Ehelieden, versoekende, dat Evert Molijn mogte worden gelast aan haar uit te tellen 
enige boedels penningen, geprovenieerd van enige verkofte en geëxecuteerde meubile 
goederen van Jannes Raas uit kragte van gerigtelijk verband, en daer op gevolgd verwin. 
Was geapost:  De Roededrager E. Molijn word geauctoriseerd ende gelast, de gelibelleerde 
penningen aan de Remonstranten en derselver voogden uit te tellen. 
 
 
94. Den 12 Julij 1734, fol.30vo. 
Op den Requeste van Efina van der Maten. 
Was geapost:  Op het gedane raport van de Heeren Hooftluiden, word aen Suppliante het 
versoek bij den requeste gedaen, so en in diervoegen als het selve aen haer ingevolge 
appoinctement van den 12 Meij 1729 is geaccordeerd geweest, toegestaen. 
 
 
95. Eodem [12 Julij 1734], fol.30vo. 
Op den Requeste van Jan Egberts, Henrik Jans, Teunis Everts en Gerrit Lamberts, Meijeren 
van ’t Geertruid en Catharinen Gasthuis, Remonstreerende hoe dat in de voorleeden Meij alle 
haer boekweite en rogge is vervroren, en daer door buiten staet gebragt haer beloofde 
pagtkoren op te brengen versoekende dat aen haer eenige remissie mag worden geaccordeerd. 
Was geapost:  Schepenen en Raden remitteeren aen Supplianten een vierde part van het 
beloofde pagt koren so van rogge als boekweijte over den jare 1733, dog dit sonder 
consequentie. 
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96. Eodem [12 Julij 1734], fol.30vo. 
Op den Requeste van Tijs Poelman Remonsteerende hoe, dat hij een huisien hadde gekogt van 
Wessel Credier en Gerrit Bijsterbosch staende op de Vloedijk naast de Vullemole en also den 
Suppliant nu sijn huisien al over de twaelf jaren heeft bewoont met een waterlosing gaande 
agter door de Vullemole gelijk te voren meenigte van jaren is geweest, so versochten den 
Suppliant ootmoedig te vergunnen de waterlosinge te moge behouden als geweest is. 
Was geapost:  Op het versoek bij den Requeste gedaen kan niet worden gedisponeert. 
 
 
97. Den 2 Augusti 1734, fol.31. 
Op de requeste van de Wede van Jan Borneman, versoekende vergunninge om haar bewoond 
huis te mogen blijven bewonen tot dat een ander bekwame gelegenheid mogte bekomen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Suppliante, om het huis bij de 
requeste vermeld te blijven bewonen tot den laatsten April van het volgende jaar 1735 en niet 
langer, sullende hetselve huis dien na ten voordele van de Stad worden verhuurd. 
 
 
98. Den 4 Augusti 1734, fol.31vo. 
Op de requeste van Willem Denecamp, Dirk Grim en Matthijs van Romonde, remonstrerende 
hoe bij testamente van Grietjen Willems in leven huisvrouw van de eerste remonstrant, alhier 
voor Schepenen in dato den 15 December 1733 opgericht, sijn aengesteld tot administrateuren 
van seker legaat gemaakte aan de kinderen van Kers Willems en also onder dat legaat mede 
begrepen sijn des overledens klederen volgens de daar van vertoonde inventaris, welke bederf 
onderworpen sijn, en niet als tot schade van de kinderen cunnen bewaard worden, so 
versogten authorisatie om die oederen door d’ ordinaire Venduemeester blijcq te mogen 
vercopen. 
Was geapost:  De Supplianten worden geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld, en 
sullen de penningen van de vercogte goederen provenierende, ten meeste profijte van de 
kinderen van Kers Willems wederom moeten worden belegd. 
 
 
99. Den 14 Augusti 1734, fol.31vo. 
Op den requeste van Henricus Dorthman, als voogd over sijn klein-soon Anthonij Arssen, 
remonstrerende hoe aen deselve door wijlen desselfs vader Lambertus Arsen bij sijn 
hertrouwen voor moeders goed was bewesen negen honderd Caroli guldens; En dewijle de 
goederen van gemelte Lambertus Arssen ad opus jus habentium sijn verkoft, en niemand der 
Crediteuren in cas van praeferentie kan aegaal gesteld worden met het regt van des Suppliants 
pupil, so versogte, dat mogte worden verstaan, dat de Suppliant het gemelde bewijs in  
’t geheel, of anders bij provisie voor de halfscheid uit de voorhanden sijnde penningen van die 
boedel sal mogen ontfangen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Suppliant qqa. uit de penningen van 
de gelibelleerde boedel ter goeder rekeninge alnog te mogen ontfangen een summa van twee 
honderd Caroli guldens. En worden de Curateuren van deselve boedel gelast, gemelte twee 
honderd guldens aan de Suppliant uit te tellen. 
 
 
100. Den 19 Augustii 1734, fol.32. 
Op de requeste van Georg Christoffer Hartwig, Medicine Doctor. t’ Enkhuisen, 
remonstrerende, hoe alhier is comen t’ overlijden Jan Willem Becker, wiens moeder is 
geweest de suster van des Suppliants moeder, en dus de enige ex universele Erfgenaam van  
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d’ overledene, versoekende dat het peerd mogte worden vercocht, en hij Suppliant de 
nageblevene erffenisse, onder borgstellinge voor alle schulden en legaten soo enige mogten 
wesen, als mede so sich een nader mogte comen t’ openbaren, om dan d’ erffenisse te sullen 
restitueren, des noods onder Jnventaris. 
Was geapost:  De Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden mids desen 
geauthoriseerd, het peerd en verdere nagelatene goederen van de Lieutenant Becker in de 
requeste vermeld, publijcq ad opus jus habentium te vercopen, en de penningen daar van 
provenierende alhier in den Gerichte consigneren, tot so lang geblijken sal dat de Suppliant 
off wie anders de naaste tot de selve beregtigd is. 
 
 
101. Den 1 September 1734, fol.32vo. 
Op de requeste van Jannes Raas, remonstrerende hoe wegens een Camp lands Butendijks bij 
hem van de Stad s’ jaars vor een summa van vijftig Caroli guldens gepagt, de jaren 1732 en 
1733 nog verschuld was, en daar voor door den ontfanger gedreijgd wierd met executie, 
versoekende surcheance van de selve. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden uit de onderstaende quitantie van de Commis Richard 
Ketel, als manierende deses Stads ontfangst, gebleken sijnde, dat de Suppliant de helfte van 
sijn agterstedige pacht aen het Comptoir hadde betaald, remitteren aen de selve de noch 
resterende overige helfte ter summa van vijftig Caroli guldens. 
 
 
102. Den 3 September 1734, fol.33. 
Op de requeste van de voogden over het onmundige kind van wijlen Winold van Tongeren en 
Femmigjen Nagelhout, remonstrerende hoe op ordre van Schepenen ende Raden door goede 
mannen die waren Richard Ketel en de Gemeensman Clamor Vriese, het swedende verschil 
tusschen haar qqa. en Anthoni Klinge als tegenwoordig getrouwd aen F. Nagelholt op 
approbatie van Haar Wel Edele Hoog Agtbaren was afgedaen door een accoord hier bij 
vertoond, versoekende dat het selve dus mag worden geapprobeerd. 
Was geapost:  Het gemaakte accoord word geapprobeerd, so als het ligd. 
 
 
103. Den 16 September 1734, fol.33. 
Op de requeste van Lysebeth Karsseners, versoekende om redenen in ’t  breede bij het selve 
vervattet, dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren de ordres op den 8 laastleden aen haar gegeven, 
van binnen de tijd van 14 dagen uit de Stad te vertrecken, mogten prolongueeren tot de 
aenstaende maand Maij, off bij onverhoopte ontstentenisse van dien, dat men haar een 
verclaringe van goed comportement mag werden verleend. 
Was geapost:  Op het versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd, en word 
de Suppliante wel serieuslijk gelast haar aen de haar afgegevene ordres van Schepenen ende 
Raden te gedragen. 
 
 
104. Den 21 Sept(ember) 1734, fol.33vo. 
Op de Requeste van Alexandrina van Dedem. 
Was geapost:  De Suppliante word alnog voor desen jare begunstigd met een summa van vijf 
en twintig Caroli guldens, te betalen door de ontfanger van de Stad. 
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105. Eodem [21 September 1734], fol.33vo. 
Op de requeste van Peter Hendriksen van der Geerste, versoekende voor enige reijsen  
suiveren van de Burgel en IJsselwal, van dode aasen, en het vegen van een schoorsteen op de 
Consistorie, de summa van agt goudguldens 14 guldens, off exemtie gelijk de Scherprechters 
van alle ongelden, togten en wagten. 
Was geapost:  De Suppliant word voor sijn gedane werk toegelegd de summa van tien Caroli 
guldens eens, en sonder consequentie, te betalen in deses Stads renthe Camer. 
 
 
106. Den 9 October 1734, fol.33vo. 
Op den Requeste van de voogden van Elsien van Tongeren, versoekende sodane 10 huisen als 
sij met haer moeder mandeelig heeft te mogen verkopen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij den Requeste gedaen, mits de 
penningen in de verkogte huisen komende te provenieeren ten meesten nutte en profijte 
worden belegt. 
 
 
107. Den 11 Octob(er) 1734, fol.34. 
Op de requeste van Henrik van Langen, versoekende de boedel van wijlen desselfs swager 
Dubbelt Wagten onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden, en dat hem de personen 
van Harmen Lijndraeijer en Jan Rinkhouwer, als de bekend sijnde grootste Crediteuren, 
mogen worden toegevoegd als Curateuren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen Remonstrant, om de gelibelleerde boedel 
onder beneficie van inventaris te aenvaerden, en auctoriseren wijders de genomineerde 
personen van Harmen Lijndraeijer en Jan Rinkhouwer ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
108. Den 2 Nov(ember) 1734, fol.34. 
Op de requeste van Frerik Backer wonende op ’t Eijland op het twede erve de Warder, 
gehuird voor f.340 - : - guldens, en also Suppliant geen middel weet om die pacht op te 
brengen, als sijnde nog schuldig van de Lege Nes een summa van 130 guldens, en wordende 
door d’ ontfanger met d’ executie gedreijgt so versogd dat Schepenen ende Raden de 
gedreijgde executie geliefden op te houden tot Petri aenstaende, om als dan op een ordinaris 
tijd sijn Vee etc. publijcq selfs te vercopen, en de Stad het oude nieuwe te betalen, en wijders 
hem Suppliant van de verdere huirjaren t’ ontheffen, en t’ ontslaan. 
Was geapost:  Den Suppliant word geordonneerd om voor ’t uiteijnde van des week, ten 
genoege van deses Stads ontfanger borge te stellen, dat sijn agterstedige pachten op 
aenstaende Petri sullen worden betaald en ten vollen voldaen; wordende andersints bij 
ontstentenisse van dien de Commis R. Ketel als manierende deses Stads ontfangst, gelast met 
de gedreijgde executie sonder verder dilaij voort te varen. 
 
 
109. Den 9 Nov(ember) 1734, fol.34vo. 
Op de requeste van Jonker Henricus Aloisius Bruins in qualiteijt als oom en voogd over de 
minderjarige soon van wijlen Jonker Simon Jacobus ten Bussche, remonstrerende hoe de Heer 
Lucas Bols, op den 6 junii 1727 alhier bij publijcque gehoudene vercopinge van de 
gesamentlijke Erfgenamen heeft aengecochd seker erve gelegen in Oosterwolde onder het 
Scholtampt van Doorspiek genaemt het Leen off ten Busschen erve, voor een summa van vier 
dusend guldens, bedragende in dese cooppenningen der pupillen portie off aenpart per resto 
de summa van twee honderd veertig Caroli guldens, om welke te becomen de Remon- 
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stranten alle bedenkelijke so minnelijke als Gerichtelijke interpellatien heeft gedaan, blijkelijk 
uit de insinuatie hierbij vertoond, doch alles te vergeefs, so versoekt, dat Schepenen ende 
Raden als vermomberen de beclaagde gelieven de plans t’ ordonneren om dese so liquide 
cooppenningen cum interesse a die morae prompt aen de Remonstrant qqa. t’ accorderen de 
beclaagde daar toe door middelen regtens te constringeren. 
Was geapost:  De beclaagde word mids desen gelast aen de Suppliant qqa. binnen de tijd van 
vier weken de geeijschte betalinge off andere genoegen te doen, na expiratie van die tijd, de 
Suppliant in sijne qualiteijt geauthoriseerd, de beclaagde tot de selve voldoeninge door 
middelen rechtens te constringeren. 
 
 
110. Den 9 Nov(ember) 1734, fol.35. 
Op de requeste van Henrik Paalman, metselaars Baas, versoekende, dat hem sekere drie 
bouwvallige huisjes, staande in de Buiten Nieuwstrate, regt tegenover de Buiten Kerke, 
allernaast een huis van de Wede Uitenhouts, mids dat hem deselve huisjes werden over 
gegeven vrij en exemt van alle opliggende en uitgaende lasten, en vervolgens van het 
schoorsteengeld voor 15 jaren, en daer en boven nog een summa van 200 guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier worden de 
drie huisjes, bij de requeste gemeld, aan den Remonstrant in eigendom overgegeven, vrij van 
uitgaande en opleggende lasten, als mede van het Schoorsteengeld voor de tijd van vijftien 
agter eenvolgende jaren, ingegaan met Meij deses jaars, mids, dat de Remonstrant deselve 
drie huisjes alle behoorlijk en conform het daarvan gemaekte bestek optimmere; Sullende dan 
nog na de optimmeringe aan de Remonstrant tot een toeslach werden gegeven een summa van 
honderd en vijftig Caroli guldens, door de Stad op ordonnantie van Schepenen en Raden te 
betalen. 
 
 
111. Den 20 Nov(ember) 1734, fol.36. 
Op de requeste van de Gildemeesteren en Zegelaars van het Wolledrapeniers Gilde, 
remonstrerende, dat off schoon bij aen de Remonstranten verleende gildebrief in dato den 21 
februarii 1657 art: 10 uitdrukkelijk is gestatueerd in verbis, en de sullen gene Drapeniers 
enige stucken alhier gemaakt, mogen vercopen, versenden om elders te verven ofte aen te 
snijden, voor en alleer het selve bij de opsierders gelodet is geworden, bij de boete van tien 
guldens, egter nu enige gilde broeders cunnen goedvinden hare gemaakte stucken ongelodet te 
versenden en te vercopen, off wanneer gelodet sijn, de leden daar wederom af te rucken, en so 
te versenden en te vercopen, het welk niet anders kan strecken als tot een totaal verval in dese 
fabrijcque, so versogten om redenen in ’t brede aldaar geallegueerd, dat Schepenen ende 
Raden, inhaerenede bovengemelde statuit, des selfs observantie wel scherpelijk gelieven te 
injungeren en de overtreders behoorlijk te straffen. 
Was geapost:  Gehoord sijnde het rapport van de Heren Zegelaars, word verstaan, dat 
voortaan voor t’ afrucken van de loden gehangen aen de fabriqen alhier gemaakt, voor jeder 
stuk sal verbeurd en betaald worden to boete, een gelijke summa van tien Caroli guldens, als 
bij het tiende articul van de gildebrief in de requeste vermeld, tegens het ongelodet vercopen 
en versenden van de selve fabriquen reeds is gestatueerd ende gesteld. 
 
 
112. Den 2 December 1734, fol.36vo. 
Op de requeste van Willem Rutgersen Cuiper, en Hermannus Scheper mede Zegelaars van de 
alhier gemaakt wordende wolle fabrijcq, remonstrerende hoe sij en andere basen dagelijx tot 
hare grote schade vernemen dat het Zegelen der gemaakte duffels niet geschied op ene voet 
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wordende het geene door de ene Baas gemaakt is, slegter gezegeld als ’t geene van een ander 
gemaakt is, schoon ’t eerste effective beter off een minsten soo goed is als ’t laatste, en als het 
selve misbruik alleen word veroorsaakt, door dat omtrend het oordelen over de valeur van een 
gemaakte duffel, waar na dat word gezegeld, niet geschied met behoorlijke onpartijdigheijd, 
dewijl het veel malen gebeurd dat vader en soon en twee broeders off naastbestaande sijn over 
’t Zegelen van elkanders goederen, so versogten om veel andere redenen meer, dat Schepenen 
ende Raden geliefden t’ ordonneren, dat over het Zegelen van enige goederen niet sullen 
mogen staan die elkanderen bestaan in de vierde off nadere graad van bloedverwantschap off 
swagerschap, conform de  gemene practique, dat niemand enig rechtelijk oordeel mag geven 
over saken betreffende sulke nabestaande vrienden. 
Was geapost:  Der Vergaderinge sijnde gehoord de Zegelaars en Gildemeesters van het 
Wolle drapeniers Gilde, word verstaan, dat van nu voortaan buiten de ordiare Zegeldagen, in 
’t bijzegelen van de gemaakte duffels alhier, de vader of schoonvader, sijn soons off 
schoonsoons, nog de oom sijn neevs, en vice versa, nog de broer sijn broeders, nog swager 
sijn swagers goederen sullen cunnen off vermogen te Zegelen. 
 
[In marge]: Vid: infr: ’t appostille van den 25 Maij 1735. 
 
 
113. Den 6 Dec(ember) 1734, fol.37. 
Op den Requeste van de Wede Oostendorps en Gijsebert Cotenaer remonstreerende hoe dat 
een deurgaande wheere sijn hebbende staende op de Oude Straet het Posthoorn genaemt waer 
uit de Geestelijkheit jaerlijx een uitgank heeft van van 17 guldens 10 stuivers en de Armen  
f.4 - 4 - versoekende  deselve te mogen aflossen tegen 4 ten hondert. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen Supplianten het versoek bij den Requeste 
vermeld. 
 
 
114. Den 9 December 1734, fol.37. 
Op de requeste van Harmen Beerthuis en B.W. van Barcum als voogden van Hendrik 
Elseneur, remonstrerende hoe op gisteren de voogden van Hermen Coops kinderen, wonende 
in de Wijk door de Drossaert en Etten van de Landschap Drenthe geauthoriseerd waren om 
haar aendeel in een stuk lands groot drie schepel gesaij met haar pupil H. Elseneur gemeen te 
mogen vercopen, sij mede tot vercopen van desselfs aendeel het welk maar drie guldens aen 
pacht des jaers rendeerd genegen waren, so Schepenen ende Raden der selver consent daar toe 
geliefden te verlenen. 
Was geapost:  Het versochte consent tot het vercopen van het aendeel in het land in de 
requeste gemeld word geaccordeerd. 
 
 
115. Den 13 December 1734, fol.37vo. 
Op de requeste van de Burgermeester G. Meijer, versoekende als Bediende van  
Do. Coenradus Smaltius, dat mogte worden verstaan, dat hij Heer Remonstrant desselfs 
wettige praetensie tegens gemelte Do. C. Smaltius openstaende en te goede hebbende, na 
desselfs rade sal mogen innen. 
Was geapost:  De Heer Remonstrant word mids desen geauthoriseerd om sijn te goede 
hebbende praetensie van Do. Coenradus Smaltius na desselfs goeden rade te mogen 
invorderen, en word wijders deselve nevens de Secretaris C. Muntz all noch versochd de aan 
Haar gecompromitteerde sake tusschen d’ Overste Lieutenant Hoff en Do. C. Smaltius 
voornoemd, so ras doenlijk te willen afdoen, en ten eijnde brengen. 
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116. Den 16 Decemb(er) 1734, fol.37vo. 
Op de requeste van Christiaan Duivink en Bernhardus Smith, mombers over Jan Schoneveldt, 
versoekende de helfte van een huis, staende in de Groene Strate, haer voorschreven pupille 
toe behorende, waer van de andere helfte Henrick Smith toe behoord, te mogen verkopen, en 
voor de koop-penningen de pupille nodige klederen te laten maken. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd, en 
worden de Requestranten qqa. dien volgens geauctoriseerd ten fine, als daar bij vermeld. 
 
 
117. Den 16 Decemb(er) 1734, fol.38. 
Op de Requeste van de Arme Besorgenen, remonstrerende dat door de sware armoede de 
Cassa van de Arme-Camer sodanig is verminderd, dat niet in staat sijn sonder merkelijk 
Support de verdere verpleginge te doen, versoekende daerom auctorisatie omme een summa 
van penningen te mogen negotieren. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van den Armen worden de 
requestranten in hare qualiteit mids desen geauctoriseerd, om te mogen negotieren een 
Capitale summa niet excederende de duisend Caroli guldens, in verwagtinge, dat gemelte 
summa bij de eerste gelegenheid wederom sal worden afgelost. 
 
 
118. Den 27 Dec(ember) 1734, fol.38vo. 
Op den Requeste van de Wede wijlen B.A. Uitenhout hoe dat Suppliante in eigendom heeft 
toebehoort een huis genaemt de Hollandse Maegt, en aldaer een uitgang is gaende aen de 
Armen deser Stad aen wien sij 13 jaren schuldig is gebleeven ter summa van f.31 - 17 – 
stuivers versoekende dese geeiste  uitgang aen den Armen haar mag worden geremitteert. 
Was geapost:  Wanneer Suppliante de drie laetste jaren sal hebben betaelt word de Suppliante 
de thien overige jaren gratieuslijk geremitteert. 
 
 
119. Den 10 Jan(uarii) 1735, fol.38vo. 
Op de requeste van de Kerkmeesters van het Heilige Geesten Gasthuis versoekende een oud 
vervallen huisjen, staende alhier in de Keisers Strate, hetwelke aen gemelte Gasthuis voor de 
uitgank van en goudgulden jaerlix was geabandonneerd door de eigenaren, sijnde de 
erfegnamen Denecamps, te mogen verkopen aen Gerrit Vriese, die daervoor praesenteerde agt 
Caroli guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren word de gelibelleerde praetentie van 
koop geapprobeerd, en aengenomen, en de Remonstranten qqa. geauctoriseerd deselve gedane 
verkopinge te perfecteren. 
 
 
120. Den 19 Jan(uarii) 1735, fol.39. 
Op den Requeste van Jacob Stam versoekende van de Geestelijkheit te mogen aflossen een 
uitgank van veertien guldens jaerlijx met 350 guldens. 
Was geapost:  Op het Raport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheit accordeeren 
Schepenen en Raden de aflosse bij den Requeste vermeld. 
 
 
121. Eodem [19 Januarii 1735], fol.39. 
Op den Requeste van Cornelis Gerrits versoekende te mogen aflossen een jaerlijxe uitgank  
van 26 stuivers en 4 penningen ten laste van de Geestelijkheit gaande uit een Camp lands  

Pagina 31 van 190 



gaende uit de Genemuider mate. 
Was geapost:  Op het Raport van de Camenaer van de Geestelijkheit accordeeren Schepenen 
en Raden de aflosse van de uitgank, bij den requeste vermeld ad 28 stuivers en 8 penningen so 
als deselve bij de oude fundatie is leggende en sulx tegens 3 percento. 
 
 
122. Den 29 Jan(uarii) 1735, fol.39. 
Op de requeste van H. Vincent en J. Klopman, voogden over het onmundige kind van wijlen 
Tobias Ottenhoff, versoekende approbatie van een convenant de requeste annex ingegaen met 
des pupils moeder over het bewesene vaderlijke goed. 
Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdieden van het Buiten Quartier word het 
gelibelleerde gemaekte convenant geapprobeerd so als het legd. 
 
 
123. Den 1 Febr(uarii) 1735. fol.39vo. 
Op de requeste van Hans Kresps, Stadsmeijer op ’t Haatland, versoekende, dat van een kamp 
buitenlands mag scheuren tot een á twede mudde gesaaij. 
Was geapost:  Den Suppliant word geaccordeerd, om van de gelibelleerde kamp lands tot 
twee mudde gesaaij te mogen scheuren voor de tijd van de eerste ses agter een volgende jaren. 
 
 
124. Eodem [1 Februarii 1735]. fol.39vo. 
Op de requeste van de gesamentlijke Linnen Reders deser Stad, versoekende het weven loon 
wederom te mogen stellen op den ouden voet, en so als ook te Swolle word betaeld, volgens 
een lijste de requeste annex, en de Gildemeesters gelast, haer daer na stipt te reguleren bij een 
boete van 25 guldens te verbeuren als 20 guldens ten behoeve der arme gilde broeders, en 5 
guldens voor de gildemeesters. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaen word geaccordeerd, so als het legd, en 
worden de Gildemeesteren geordonneerd haer stiptelijk te reguleren na de loon ordre, bij de 
requeste gespecificeerd, op de boete van 25 guldens te verbeuren, en te vervallen ten profijte, 
als daer bij vermeld. 
 
 
125. Den 1 Febr(uarii) 1735. fol.40. 
Op de Requeste van Jannes Maurits, remonstrerende, hoe hem van sijn soon competeerd een 
summa van 150 guldens wegens verschotene penningen waer tegen aen sijn onmundige 
dogter schuldig is wegens moeders goed een gelijke summa van 150 guldens waervoor 
verbonden heeft twee huisen staende naast elkanderen in de Groene Strate, en dewijl nu sijn 
soon gemelte 150 guldens van sijn suster tot sijnen laste wil nemen, en daervoor verbinden 
sijn tialkschip nevens 75 guldens staende in seker stuk lands en ook de voogden daermede 
vredig sijn, so versoekt daer van de approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste vermeld, word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
126. Den 7 Febr(uarii) 1735. fol.40vo. 
Op de requeste van de Opsienders van den Mennoniten Gemeinte, te kennen gevende, hoe aen 
die Gemeinte onder anderen uit de nalatenschap van wijlen Michiel Vinke was gemaekt een 
summa van f.1740 - : - guldens waer onder mede was een obligatie ter summa van 270 
guldens ten laste van Henrik Betheene, en also door de insolventie van sijn boedel daer aen 
was schade geleden ter summa van f.207 - : - guldens so dat de voorschreven erffenisse nu 
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maer bedraegde f.1533 - : -  waer van de Supplianten ook alleen de interesse ontfangen, so 
versogten, dat ook met de betalinge van de interesse van het Capitael dat in wesen is, souden 
kunnen volstaen aen de Arme Wesen voor de alimentatie van Michiel Jansen Hof, aen wie 
sijn leven lang de halfscheid van die interesse was gemaekt. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren provisoren van de Arme Wesen word het versoek, 
bij de requeste gedaen, geaccordeerd so als het legd. 
 
 
127. Den 7 Febr(uarii) 1735. fol.41. 
Op de requeste van Berend Willem de Haan, versoekende dat de Geestelijkheid haer 
aengaende mogte renuntieren van de losse van een huis in de Buiten Nieuwstrate, bij 
Requestrant bij executie aengekoft op den 26 october laetstleden, waer uit deselve 
Geestelijkheid competeerde een jaerlijxe uitgang van f.4 – 19 - : opdat Requestrant hetselve 
huis mogte kunnen repareren en voor ruïne bewaren. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen 
word namens de Geestelijkheid van de gelibelleerde losse gerenuntieerd, mids, dat de 
Requestrant het huis en desen vermeld behoorlijk reparere en optimmeren. 
 
 
128. Den 8 Febr(uarii) 1735, fol.41vo. 
Op de requeste van de Burgermeester Ecelboom, als voogd over de minderjarige kinderen van 
wijlen de Capitain H.M. Eekhout, versoekende een obligatie ten laste van de Ostagie Camer 
van de Stad Deventer, groot 487 guldens 3 stuivers op de naem van de Wede Marienburg te 
verkopen. 
Was geapost:  De Remonstrant word geauctoriseerd ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
129. Den 12 Febr(uarii) 1735, fol.41vo. 
Op de requeste van Anna van Zuthem versoekende dat de Kerkmeesters van ’t Heilige 
Geesten Gasthuis mogen worden geordonneerd aen haar seker summa geld te tellen tot incoop 
van linnen, wullen, koussen, en verdere noodsakelijkheden. 
Was geapos:  Op het versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd. 
 
 
130. Den 17 Febr(uarii) 1735, fol.41vo. 
Op de requeste van Henrick Aals, Stadsmeijer op het erve den lagen- Esch. 
Was geapost:  Den Suppliant word tot het repareren van sijn huis en dijck, en het leggen van 
eeen kribbe toegelegd en gesubsidieerd met een summa van tweehonderd Caroli guldens, 
eens, door hem op sijn pagt van het jaer 1734 te korten. 
 
 
131. Eodem [17 Februarii 1735], fol.42. (ongedateerd). 
Op de requeste van Wolter Peters, Stadsmeijer op de Lege Welle. 
Was geapost:  De Suppliant word tot reparatie van sijn huis toegelegd en gesubsidieerd met 
een summa van vijf en seventig Caroli guldens, welke summa op sijn pagt van het jaar 1734 
sal korten. 
 
 
132. Eodem [17 Februarii 1735], fol.42. (ongedateerd). 
Op de requeste van Jacob Teunis, Stadsmeijer op den Stuirhoop. 
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Was geapost:  De Suppliant word tot reparatie van sijn huis en kooije toegelegd en 
gesubsidieerd met een summa van van tachtig Caroli guldens eens; welke summa de 
Suppliant op sijn pagt van het jaar 1734 sal korten. 
 
 
133. Eodem [17 Februarii 1735], fol.42. (ongedateerd). 
Op de requeste van Cornelis Clasen, Stadsmeijer op het Haatland. 
Was geapost:  De Suppliant word tot reparatie van sijn huis toegelegd en gesubsidieerd met 
een summa van honderd en vijftig Caroli guldens eens, welke summa de Suppliant sal korten 
op sijn pagt van het jaar 1734. 
 
 
134. Den 19 Febr(uarii) 1735, fol.42vo. 
Op de requeste van de Roededrager Arend van Zuithem, versoekende in plaats van huishure 
de Vischpoorte tot een woninge. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen den Suppliant tot een woninge de 
Vischpoorte, te betrecken op aanstaande Meij. 
 
 
135. Den 24 Febr(uarii) 1735, fol.42vo. 
Op de requeste van de Kerkenraad van de Waalse Gemeinte, versoekend tot reparatie van de 
Walse Kerke een onderstand van 300 guldens etc. 
Was geapost:  Word aan de requestranten in minderinge en op rekeninge van de nog te goede 
hebbende renten ten fine als bij de requeste vermeld toegelegd een summa van drie honderd 
Caroli guldens te betalen uit het overschot van de Stads Camer anno 1717. 
 
 
136. Den 28 Febr(uarii) 1735, fol.43. 
Op de requeste van Rutger Andreas van Patkul van Posendorph, Heer van Cranenborg etc: en 
vrouw Susanna Leonora de Thuijl van Serooskerken, Ehelieden: (Zij in desen met toelatinge 
van deselve haer Eheheer geadsisteerd met Dr. Wilh. van Arnhem, Griffier van de Heren van 
de Ridderschap van Overijsel, als haren momber): remonstrerende hoe dat sederd enige tijd 
herwaards so vele domestijcque onenigheden tusschen haer sijn ontstaan, dat gene uitkomsten 
ten goeden altoos te hopen is, en sij beide geen andere uitkomste weten, als sig te scheiden 
van tafel en bedde; dat sij Supplianten met assistentie van gemelte Griffier van Arnhem als 
momber van de vrouw Suppliante, mitsgaders van haer Hoog Welgeboren soon voor so verre 
deselve daar bij belang heeft, of namaals krijgen mogte, wel hebben gereguleerd en vast 
gesteld de conditien waarop sij tot sodane scheidinge souden treden, als onder anderen, dat de 
gemeenschap van winst en verlies sal ophouden, sodrae haer Weledelen Hoog Achtbaren: 
dese scheidinge sullen hebben geapprobeerd, ofte daer in geconsenteerd, en dat die hen 
vorders te makene schulden sullen sijn en blijven ten laste van die gene, welke deselve sal 
contracteren, ontslaen de eerste Suppliant de twede van die tijd afaen van de voogdijschap, 
om voortaan te kunnen handelen en contracteren na welgevallen; versoekende, dat Schepenen 
ende Raden deselve scheidinge van tafel en bedde op de conditien, onder haer gereguleerd, 
gelieven te approberen, en de clausule voornoemd wegens het ophouden van de gemeenschap 
van wins en verlies aen het publijck doen bekend maken ter plaatsen en so als gebruickelijk is, 
om te strecken als na regten. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen de versogte scheidinge van tafel en bedde; 
so als die legd; en sal de clausule wegens het ophouden van de gemeenschap van winst en 
verlies, de requeste geinsereerd, bij publicatie en affictie hier ter Stede werden bekend  
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gemaakt ter plaatsen, daar men gewoon is, sodane publicatie en affictie te doen, om te 
strecken als na regten. 
En is bovengemelte publicatie en affictie op heden gedaen den 28 februarii 1735: quod 
attestor C. Muntz, Secret. 
 
 
137. Den 3 Maert 1735, fol.44. 
Opde requeste van Cornelia Anna Sluiter, wede Veelker, als voorstanderse van Bethlehems 
Vergaderinge, remonstrerende hoe haer van juffer Willemina Judith van Leeuwerden 
voormaals hadden gecompeteerd een Capitaal van 500 Caroli guldens hetwelke haer in den 
jare 1727 door de Heer van Benthuis qqa. ten versoeke van voorschreven juffer van 
Leeuwerden is opgesegd, en dewijle Dr. Nessink, als administrerende voogd over gemelte 
juffer destijds ter oorsake van enige verschillen aen de Heren Benthuis en Olthuis in 
pandschap heeft gegeven twe obligatien de ene op 1 Comptoir van Vollenhoo,op de naam van 
Maritjen de Haan belegd 1710 ter summa van 350 guldens en de andere op Zalland op de 
naem van Dirk Zell, belegd 1647 groot 200 guldens welke obligatien haer Suppliante met 
approbatie van Schepenen en Raden in de plaetse van de voornoemde obligatie van 500 
guldens door de heren Benthuis en Olthuis sijn gecedeerd en in eigendom overgegeven; dat 
ook op de obligatie ten Comptoire van Vollenho reeds twee jaren rente ontfangen heeft, 
verschenen 1729 en 1730 en waer van nu geen betalinge meer kan bekomen, uit oorsake dat 
Dr. Nessink voorgeefd, die voornoemde obligatien wederom te mogen inlossen, en de 
Vergaderinge egter daer bij niet kan benadeeld worden; so versoekt Suppliante, dat den 
ontfanger van Vollenho mogte worden gelast, om de verschenene jaren interesse en die nog 
vervolgens verschijnen sullen van jaer tot jaer te voldoen. 
Was geapost:  Op het raport van de heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, is goed 
gevonden, Dr. Nesseink mids desen te gelasten, om de renten van de obligatie, bij de requeste 
vermeld, bij hem uit het Comptoir van Vollenhoo ontfangen na dato van het appoinctement 
van Schepenen ende Raden van den 24 Meij 1728 aan de Requestrante in hare qualiteit uit te 
tellen en te restitueren, en deselve renten vervolgens ongemoeid bij de Requestrante te laten 
ontfangen. 
 
[In marge]: Den 8 April 1735. Is op een nader requeste en berigt door Dr. Nessink tegens dese dispositie 
overgegeven, gappostileerd: Schepenen ende Raden hier op Dr. Nessink nog nader mondelinge hebbende gehoord, 
persisteren bij hun afgegeven appoinctement van den 3 maert laatstleden; ordonnerende den selven tot nakominge van dien 
de renten daerbij vermeld aen de wede Velikers qqa: binnen de tijd van een maand na insinuatie deses wederom uit te tellen 
en te restitueren, en deselve renten vervolgens ongemoeid bij haer te laten ontfangen. 
 
 
138. Den 5 Maert 1735, fol.45. 
Op de requeste van de major C. Croff, als voogd over de onmundige kinderen van L.C. 
Lijndraeijer en Stijne Koks, Ehelieden, versoekende om verscheidene geallegeerde redenen 
van dese voogdije te mogen worden ontslagen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden gebleken sijnde, dat de Heer Burgermeester Meijer qqa: 
benevens Petertjen Lijndraeijer en Claas Gast als medevoogd, in het versoek, bij de requeste 
gedaan, consenteren, ontslaan de Requestrant van de gelibelleerde voogdije, doende van sijne 
administratie behoorlijke rekeninge, bewijs, en reliqua. 
 
 
139. Den 14 Meert 1735, fol.45vo. 
Op de requeste van Peter Eckelboom en E. van Wijk, d’ eerste als aangestelde voogd, en de  
laatste als grootmoeder en wettige voogdesse van de kinderen van Rutger van Heerde,  
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remonstrerende hoe dagelijx van desselfs crediteuren worden getaand en gemaand, en alsoo 
van gemelte Rutger van Heerde niets voor handen is als alleen een honderd Caroli guldens 
onbetaalde coopspenningen van het huis bij coperslager Jan Lankhorst aangecochd, so 
versoeken dat Schepenen ende Raden haar Supplianten geliefden t’ authoriseren om gemelte 
een honderd Caroli guldens van J. Lankhorst te mogen ontfangen, om daar uit de Crediteuren 
van Rutger van Heerde te voldoen. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan, word, op ’t rapport van de Heren 
Hoofdlieden, geaccordeerd en die Edele Jan Lankhorst dien ten gevolge gequalificeerd, om de 
gelibelleerde en honderd Caroli guldens met de daar op verschenen interesse, aan handen van 
d’ eerste Suppliant Peter Eckelboom, te mogen uit tellen, om daar uit de nodige schulden te 
betalen. 
 
 
140. Den 19 Meert 1735, fol.46. 
Op de requeste van Claas Hoeff remonstrerende hoe als huirder van een Stads huis staande 
alhier op d’ Oude straat op de hoek van de St. Jacobs steege, aan ’t selve op aanstaande Meij 
nog een jaar hure heeft, versoekende, om verscheijden geallegueerde redenen van ’t selve te 
mogen worden ontslagen. 
Was geapost:  Op ’t rapport van de heren Camenaers word het versoek bij de requeste 
gedaan, geaccordeerd, en de Suppliant dien ten gevolge van ’t aanstaande jaar van  
’t gelibelleerde huis ontslagen. 
 
 
141. Den 28 Meert 1735, fol.46vo. 
Op de Requeste van de Heer Burgermeester Bruinier, Albert de Haan, en Jan Adamsen 
Beijdelen, versoekende te mogen aflosen eenige uitgangen ten profijte van de Geestelijkheit 
dezer als de eerste van een huisie op de hoek van de Schapen Steeg beswaert met een uitgank 
van drie guldens tien stuivers als mede nog een uitgank van een huis op de Vloedijk aen de 
Cellebroers weg met 14 guldens. 
De tweeede van een huis op de Vloedijk beswaert met 4 guldens 4 stuivers mede te profijte 
van de Geestelijkheit. 
En de derde van een huis staende op de Oude Straet op de hoek bij de Bovenkerk beswaert 
met een uitgank van seven guldens ten profijte van de armen. 
Was geapost:  Op ieder Requeste bijsonder. 
Schepenen en Raden accordeeren de aflosse bij Requeste versogt tegens 4 percento. 
 
 
142. Eodem [28 Meert 1735], fol.46vo. 
Op den Requeste van de gildemeesters van ’t Chirurgijns Gilde Remonstrerende uit name van 
het gilde hoe dat Hans Jurrien Snijder als scharprigter alleen was gepermitteerd om te 
pracktiseeren en te genesen beenbreuken en ontleedingen en deselve sig niet ontsien alle 
andere chirurgicale accidenten en operatien te tracteeren tot grote praejuditie van het gilde, 
versoekende dat aen hem mag worden verboden in het toekomende geene de chirurgie betreft 
niet te bemoeijen dan alleen met fracturen en dislocatien. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat de Scherprigter Hans Jurrien Snijder sig met 
geen andere chirurgicale saken in ’t toekomende sal hebben te bemoeijen dan alleen met 
fracturen en dislocatien, en sulx bij de boete daer tegens ingevolge de gildebrief gestatueert so 
dikwijls sal worden bevonden ter contrarie te hebben gedaen. 
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[In marge]: Den 7 Meert 1739. Is op den Requeste van Jurrien Snijder, welke nader hier op geargeert heeft  dese 
apostille geinhaereert, en te gelijk daer bij verboden dat deselve sig in geenerlei wijse sal hebben te bemoeijen  en te 
tracteeren openen wonden.  
 
 
143. Den 30 Meert 1735, fol.47. 
Op de requeste van Petronella Geertruid en Matta Wesselsteijn versoekende enig onderstand 
van de Stad. 
Was geapost:  De Supplianten worden midts desen begunstigd met een summa van vijf en 
twintig Caroli guldens eens, te betalen door de Stads Collecteur Jan de Haan. 
 
 
144. Den 30 Meert 1735, fol.47vo. 
Op de requeste van de Erfgenamen van Jan Linthorst, remonstrerende hoe dat te rade waren 
geworden die boedel te repudieren, versoekende dat tot reddinge van die boedel mogten 
worden genomineerd de Crediteuren Rutger Bondam en Jacob Asjes. 
Was geapost:  De personen van Rutger Bondam en Jan Asjes worden aangesteld tot 
Curateuren over den boedel in de requeste vermeld, en geauctoriseerd, die boedel te 
expliceren, en de effecten ad opus jus habentium te verkopen, doende van derselver 
administratie behoorlijk rekeninge en bewijs. 
 
 
145. Den 1 April 1735, fol.47vo. 
Op de requeste van L. Bogardt en P. Backer, voogden over de onmundige kinderen van wijlen 
W.H. Maquet, versoekende, dat de beklaagde L. Bols mogte werden opgelegd de litis 
decisoiren eed, hier en bestaende hij met wijlen der pupillen moeder buiten huir-cedul heeft 
versproken en met haer overeengekomen is, dat de questieuse verpondinge bij een vorig 
requeste breder gementioneerd, tot haren en niet tot sijn laste soude verblijven. 
Was geapost:  Den inhoude van dese requeste aan de beklaagde L. Bols sijnde voorgehouden, 
heeft deselve tot voldoeninge van het versoek daer bij gedaan, de gerequireerde eed 
gepraesteerd en afgelegd, waar mede Schepenen en Raden verstaan, dat dese sake is afgedaen. 
 
 
146. Den 5 April 1735, fol.48. 
Op de requeste van Warnar Hartslager, versoekende, terwijl reeds het Veer van hier op 
Amsterdam en vice versa provisioneel enige tijd heeft waargenomen, dat Schepenen ende 
Raden hem Suppliant met hetselve veer als ordinaris veerman gelieven te begunstigen. 
Was geapost:  Schepenen ede Raden accorderen aan de Suppliant het versoek bij de requeste 
gedaan, authorserende den selven dien ten gevolge met den aancleve van dien, als ordinaris 
beurtman met sijn schip neffens d’andere schipperen te mogen bedienen en waarnemen. 
 
 
147. Eodem [5 April 1735], fol.48. 
Op den Requeste van Gerrit Jansen, meijer op Stads Eiland remonstreerende hoe dat hij in 
pagt heeft het derde erve van de Heulties Nom: 20 onder welke mede bescheiden is een 
parceel agter de hoff groot twee en een half mud te moeten hoijen en half te bouwen en also 
den Suppliant sulx seer schadelijk is, so versoekt deselve voorschreven perceel te mogen 
bouwen met koorn. 
Was geapost:  Op het Raport van de heeren Camenaers word het versoek bij requeste gedaen 
geaccordeerd. 
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148. Den 7 April 1735, fol.48vo. 
Op de requeste van de Burgermeester Bruinier en Harmen Eckelboom, remonstrerende hoe 
dat alhier was overleden de Lieutenant Chatillon; dat deselve bij sijn leven haer 
Remonstranten hadde versogt sijn lijk ter aarden te bestellen. 
Dat sulx ook door haer geschied, en mede een inventaris van desselfs nalatenschap 
geformeerd sijnde, zij vervolgens niet bevoegd waren  omtrend die nalatenschap iets verders 
eigener auctoriteit te verrigten, sulx alles brengende ter kennisse van Schepenen en Raden, ten 
fine van daer in te disponeren, so als bevinden sullen te behoren. 
Was geapost:  De Remonstranten worden aangesteld tot Curateuren over den boedel en 
nalatenschap, bij de requeste vermeld, en geauctoriseerd, om deselve boedel te expliceren en 
redden, als na regte, doende van hun bewind en administratie behoorlijke rekeninge, bewijs, 
en reliqua. 
 
 
149. Den 8 April 1735, fol.49. 
Op de requeste van Cornelia Jurriaans geadsisteerd met Dr. R. van Erkelens qqa: 
remonstrerende, hoe de Suppliante door enen Willem Bogaarts, ruiter, alhier in guarnisoen 
hebbende leggende  onder de Compagnie van de Ritmeester van Warven onder belofte van 
trouwe so verre is verlokt en geseduceerd, dat van hem is beswangerd, en nu van een gesonde 
vrucht verlost, concluderende dieshalven dat sal worden gecondemneerd de Suppliante in 
facie Ecclessiae t’ egten en te trouwen, off bij ontstentenis van dien dat wegens defloratie en 
beswangeringe mag werden gecondemneerd aan haar te betalen voor defloratie een summa 
van honderd Caroli guldens, voor craamcosten vijftig, en tot onderhoud van ’t kind wekelijx 
ene gulden, alle etc. 
Was geapost:  Na verhoor van parthijen, word de beclaagde Willem Bogaarts 
gecondemneerd om aan de requestrante uit te tellen, en te betalen een summa van twaalf 
silveren ducaten eens, waar mede Schepenen ende Raden dese sake houdne voor afgedaan. 
 
 
150. Eodem [8 April 1735], fol.49. 
Op de requeste van de Burgermeester C. Eckelboom, remonstrerende hoe in qualiteijt als 
voogd over de noch onmundige kinderen van wijlen de Captain Harmen Marten Eeckhout, 
met en beneffens de burgermeester der Stad Deventer L. Niland en Hendr. Bodt, en de 
Lieutenant meester Johan Arnold Rouse in hare qualiteijten t’ samen hebben vercochd een 
huis alhier op de Nieuwemarkt, als mede een huis en hoff beijde in Groenestraat voor een 
summa van een duisend Caroli guldens, sijnde deselve goederen hercomstig van Anna 
Margarieta Chrystina ter Berchhorst in leven huisvrouw van Doctor Andr. Arendsen, 
versoekende daar op de approbatie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  De vercopinge in desen vermeld, word geapprobeerd, pro ut jacet. 
 
 
151. Den 27 April 1735, fol.49vo. 
Op de requeste van Peter Jochums, meijer op ’t eerste erve de Modderkuil; versoekende een 
stuk weijland groot omtrend de dertien mudde gesaaij bij sijn erve gelegen, sijnde voor de 
halfscheijd seer hoog, ten respecte en voor die hoge helfte te mogen bebouwen en besaaijen. 
Was geapost:  Op ’t rapport van de Heren Camenaers word het versoek bij de requeste 
gedaan, geaccordeerd, so als het ligd. 
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152. Eodem [27 April 1735], fol.49vo. 
Op de requeste van Lambert Lambertsen Stronkaard, meijer op ’t erve de Swarte Welle in  
’t Duive gat, versoekende een hoekjen ’t welke dwars van de zee legd om te hoijen, te mogen 
bouwen en besaaijen. 
Was geapost:  Ut supra. 
 
 
153. Den 27 April 1735, fol.50. 
Op de requeste van Herbert Gerritsen Vos, Stadsmeijer op de Heupe, versoekende, dat enige 
akkertjes onland, omtrend sijn woninge leggende, en waar van niet komt, wanneer die door 
hem ten nutte werden gemaekt, als dan te mogen bebouwen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
154. Eodem [27 April 1735], fol.50. 
Op de requeste van Pieter Joseph Gichnon de Chastillon, als last hebbende van desselfs 
moeder vrouw Anna Maria Jroij, wede wijlen de Heer Zacharias Gichnon de Chastillon, en 
naaste erfgenaem van wijlen de Lieutenant Joseph Gichnon de Chatillon, alhier onlangs 
overleden, versoekende dat de Burgermeester Bruinier en H Eckelboom als aangestelde 
Curateuren over dien boedel mogen worden geauctoriseerd, gemelte boedel aan hem in sijne 
qualiteit te overhandigen. 
Was geapost:  Wanneer de Remonstrant de boedel, bij de requeste gemeld, sal hebben 
verborgd, als na Stadrechte , so worden de aangestelde Curateuren geauctoriseerd, om deselve 
boedel aan den Remonstrant in sijn qualiteit te overhandigen. 
 
 
155. Den 28 April 1735, fol.50vo. 
Op de Requeste van Jan Bartelsen van de Scheere, Stadsmeijer op het twede erve van de 
Heupe, versoekende een stukjen lands, omtrend twee mudden te mogen scheuren en bouwen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd. 
 
 
156. Den 29 April 1735, fol.50vo. 
Op de requeste van Frans Vermeer en Stijntje Cornelis, versoekende beijde de coste en een 
plaatsjen in een deser Stads Gasthuisen. 
Was geapost:  De Supplianten worden begunstigd met een summa van seven Caroli guldens 
jeder, eens, te betalen door de Stads Collecteur A. de Haan. 
 
 
157. Den 4 Maij 1735, fol.50vo. 
Op de requeste van de Hoog Wel Geboren Heer R.A.G.G. Tengnagel toe ’t Hogehuis, Drost 
van Ysselmuijden en Assuerus Bannier, versoekende als voogden over d’ onmondige soon 
van wijlen de Capitain J.O. van Jngen, dat tegens de naaste verschijndag ten profijte van  
d’ onmondige met een summa van f.280 - : - gulden mogen aflossen alsodane elf guldens vier 
stuivers, als in voorschreven hare qualiteijt jaarlijx uit een seker stukjen land gelegen van de 
Sandberg aan het Comptoir deser Stad moeten betalen. 
Was geapost:  Op ’t versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd, en word 
het selve dien ten gevolge afgeslagen. 
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158. Den 4 Meij 1735, fol.51. 
Op de requeste van Jan Nijenhuis, mede als volmagtiger van Jan Colmschot, te samen als 
voogden over Geerlof Bussemaker, luit procuratie, de requeste annex, remonstrerende, hoe 
aen gemelte hare pupille bij testamente van wijlen Trijntjen Bruins, wede van  
Abr. Blijdenstein, is gelegateerd een derde part van 500 Caroli guldens berustende onder de 
aangestelde Executeuren Tobias en Arend van Gronouw; Versoekende, dat gemelte 
Executeuren mogten worden gelast, om die penningen aan den Suppliant qqa: uit te tellen en 
te betalen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden de 
personen van Arend en Tobias van Gronouw in hunne gelibelleerde qualiteit geauctoriseerd 
en gelast, om de penningen, bij de requeste vermeld, aan den Remonstrant in sijne qualiteit 
tegens behoorlijke quitancie uit te tellen. 
 
 
159. Den 4 Maij 1735, fol.51vo. 
Op de requeste van Clamer Vriese en Abraham Nieuwenburgh, remonstrerende in qualiteijt 
als voogden over ’t minderjarige dochtertjen van Willem Aarssen, hoe in de boedel van des 
pupils overgrootmoeder bevonden worden enige vaste goederen, welke niet wel cunnen 
verdeeld worden, versoekende dieshalven dat Schepenen ende Raden als overmomberen haar 
Remonstranten gelieven t’ authoriseren om voorschreven mondelinge vaste goederen off te 
vercopen off onder de mede Erfgenaamen tegen andere parcelen op sekere penningen te 
stellen, so als ten meesten nutte van hare pupille sullen bevinden te behoren. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare qualiteijt geauthoriseerd de goederen in de 
requeste vermeld, ten meesten prijse te mogen vercopen, off onder de mede Erfgenamen tegen 
sekeren penning te verdeelen, so als ten meesten nutte van hare pupille sullen oordeelen te 
behoren. 
 
 
160. Den 9 Meij 1735, fol.51vo. 
Op de requeste van de Heer Henrik van Dorth, versoekende approbatie van een accoord en 
transactie met wijlen desselfs Ehevrouw Maria Margareta van Buinink broeders en susters 
ingegaen de requeste annex. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel word het 
gelibelleerde, en de requeste annexe accoord en transactie, ten aansien van de onmundige 
kinderen van den Remonstrant, bij wijlen Maria Margareta Buinink in echte verwekt, 
geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
161. Den 14 Maij 1735, fol.52. 
Op de requeste van Jan van Coeverden en Anna Berends, Ehelieden, versoekende de cost te 
mogen halen uit het Boven Gasthuis. 
Was geapost:  De Supplianten worde met een proeve begunstigd, dagelijx te halen uit het 
Boven Gasthuis. 
 
 
162. Den 25 Maij 1735, fol.52. 
Op de requeste van de Gildemeesteren en Zegelaars van ’t duffelmakers gilde, 
remonstrerende, dat met leedwesen bij continuatie vernemen, dat niet tegenstaande de vorige 
hier omtrend gestelde ordres van Schepenen ende Raden de misbruiken omtrend het Zegelen 
der gemaakte duffels niet comde te cesseren, maar dagelijx vermeerderd, streckende niet 
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alleen tot groot nadeel van de remonstranten, maar waar door ook die neringe seer staat te 
vervallen, en in dese Stad ten enemaal te niete te aan, ’t welk niet can gehoopt worden te 
sullen worden voorgecomen, so lange het gepermitteerd is te staan over ’t Zegelen van 
goederen hem selfs off sijn nabestaande vrienden en bloedverwanten toebehorende, welk 
misbruik so wel plaats heeft en gepleegd con worden op de ordinaris zegeldagen als in  
’t bijzegelen so sijn de Remonstranten niet alleen tot voorstand van hare particuliere interest 
en neeringe, maar ook eed en pligtshalven, waar bij tot voorstand van ’t gilde sijn verbonden, 
verpligt ootmoedig te versoeken, dat Schepenen ende Raden gelieven te verstaan, dat niemand 
direct off indirect sal mogen wesen en cunnen staan over ’t zegelen van goederen hem selfs 
off sijn naastbestaande vrienden toebehorende, ten minsten tot in den vierden graad, inclusive. 
Was geapost:  Op ’t rapport van de Heren Zegelaars uit de Magistraat, word verstaan, dat bij 
provisie ook op de ordinare zegeldagen, niemand direct off indirect sal mogen wesen en 
cunnen staan van ’t zegelen van goederen hem selfs toebehorende, dat ook de vader off 
schoonvader sijn soons off schoonsoons en vice versa, nog de broeder sijn broeders gemaakte 
duffels sal cunnen off vermogen te zegelen, tot soo lange hier inne nader en anders bij 
Schepenen ende Raden sal worden voorsien en gedisponeerd. 
 
[In marge]: Vide supra het appostille van den 2 december 1734. 
 
 
163. Den 4 Junii 1735, fol.53. 
Op de requeste van Albert Gerrits, oud in sijn 24 ste jaar, versoekende neffens sijn nog twee 
nog in leven sijnde voogden Roelof Harms en Gerrit Janssen Coch, de derde Egbert Volkers 
nu overleden sijnde, dat aan hem Remonstrant door Schepenen ende Raden en plinitudine 
potestatif venia aetatis mogte werden verleend. 
Was geapost:  Hier op can niet worden gedisponeerd, en word het versoek bij de requeste 
gedaan, dien ten gevolge afgeslagen. 
 
 
164. Den 6 Junij 1735, fol.53. 
Op den Requeste van Gerrit van Munnen remonstreerende hoe dat aen ’t werken aen de Broer 
Kerk sijnde, sig seer door een val heeft beseert, en niet in staet om iets te kunnen verdienen 
versoekende met een stuiver gelts te mogen worden begunstigd. 
Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met een summa van veertien Caroli guldens 
eens te betalen door den Collecteur Abraham de Haan. 
 
 
165. Den 30 Junii 1735, fol.53. 
Op de requeste van Gerrit van Rechteren, als voogd over het onmundige kind van wijlen 
Jochem Willems op het Haatland, houdende, hoe al in april 1733 bij requeste hadde vertoond 
dat in gemelte qualiteit onder hem hadde leggen een capitale summa van ongeveer de 
agthonderd guldens welke niet wiste te beleggen, versoekende te mogen geordonneerd waar 
die penningentot sijne decharge te emploijeren; en also op dat Requeste geen appoinctement 
was geslagen, hadde hij Remonstrant qqa: gemelte penningen immiddels belegd onder  
R. Ketel tegens twee en een half percento ’s jaers, versoekende daer van de approbatie van 
Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen mids desen het emploij van de penningen 
bij de requeste vermeld. 
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166. Den 11 Jul(ii) 1735, fol.53vo. 
Op de requeste van F. Markelbach, remonstrerende hoe hem als Roededrager wegens reise 
pensien van de Stads Camer d’ anno 1710 is competerende een summa van f.33 - 16 - van de 
Stads Camer d’ anno 1711 een summa van f.33 - 8 - en van de Camer d’ anno 1714 twee 
guldens en twee stuivers te samen f.69 - 6 - versoekende daer van betalinge; gelijk ook dat 
hem huishuire in gelijkheid van de andere Roedragers jaerlix mogte werden betaeld van den 
jare 1729 af, wanneer de Suppliant de sleutelen van de Vrouwen of Melkpoorte waren 
afgevorderd. 
Was geapost:  Over het twede lidt van het het versoek bij de requeste gedaan is met den 
Requestrant geconvenieerd, so als daar mede geconvenieerd word mids desen, dat aan hem 
wegens gepraetendeerde huishuire tot meij 1735 incluis verschenen sal worden toegelegd en 
betaeld een summa van vijf en seventig guldens uit het overschot van de Stads Camer d’ anno 
1728 op te schieten. 
 
 
167. Den 13 Julii 1735, fol.54. 
Op de requeste van Maria Sluiters, Wede van der Helm, remonstrerende hoe haar nog is 
competerende van ’t Buiten Gasthuis een summa van vijf honderd Caroli guldens hercomende 
wegens een vercochd vierde part van seker Camp lands de Bagijne Weijde genaemt; 
versoekende dat Schepenen ende Raden gelieven te verstaan, dat gemelte penningen uit 
crachte van seker de requeste annexe renuntiatie van des Suppliantes soon Laurens van den 
Helm, van de fideicommisse, waarmede het bij testamente van wijlen de Wede van Putten 
belast is, te sijn ontslagen, ofte dat Schepenen ende Raden ten overvloede en so verre nodig, 
die penningen gelieven te verclaren ontslagen van alle fideicommis, en dat dus de selve 
secuur haar Remonstrante cunne werden uitgeteld, sonder enige vreese voor namaninge 
wegens dat gewesene fideicommis. 
Was geapost:  Op ’t versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd, 
inhaererende Haar Weledele Hoog Achtbaren omtrend de gelibelleerde coopspenningen onder 
de respectieve kerkmeesteren van ’t Heilige Geesten Gasthuis nog berustende, haar afgegeven 
appoinctement van den 21 januarii 1732. 
 
 
168. Den 1 Aug(usti) 1735, fol.54vo. 
Op den Requeste van de Kerkenraed van de Walsche gemeente versoekende hunne nog te 
goede hebbende 360 Caroli guldens tot reparatie van de kerke. 
Was geapost:  Word aen de Requestranten de nog resterende driehondert sestig Caroli 
guldens so deselve nog sijn competeerende en breeder bij requeste gededuceert toegelegt te 
betalen uit het overschot van de Stads Camer de dato 1725. 
 
 
169. Den 15 Aug(us)ti 1735, fol.54vo. 
Op de requeste aan R. Ketel remonstrerende hoe het Loegjen Oosterholt en 
Bisschopsweteringe voor twee derde parten in ’t Schout ampt IJsselmuiden in gebreke blijven 
’t ketelgeld te voldoen, versoekende te weten op wat wijse de selve tot betalinge sal doen 
verpligten. 
Was geapost:  De Suppliant word ten opsigte van het tweede lid van het versoek bij de 
requeste gedaan, in sijne qualiteijt geauthoriseerd, ene van de setters off jnmaners van het 
ketelgeld van het Loegjen Oosterholt en Bisschopsweteringe, nadat de selve voor off all nog 
tot betalinge van haar verschulde agterstallen, binnen de tijd van veertien dagen aan het 
Comptoir te voldoen, sal hebben aangemaand gehad, daar over bij arrest voor ’t verwalter 
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Scholten Gerigte alhier te mogen convenieren. 
 
 
170. Den 5 Sept(ember) 1735, fol.55. 
Op de requeste van C. Vriese en Abr. Nijenburg, als voogden over het minderjarige dogtertjen 
van Willem Aarsen, remonstrerende hoe dat wijlen haars pupils overgrootmoeder Webbeken 
Ooms, hun pupils vader bij haar testamente hadde tot erfgenaam alleen in de legitime portie 
hadde geinstitueerd, dog dat deselve voor sijn grootmoeder overleden sijnde, sij 
Remonstranten qqa: met de andere erfgenamen van wijlen haer pupils overgrootmoeder tot 
vermijdinge van proces hadden geaccordeerd, dat aen haer pupil boven de legitime portie aan 
haer vader gemaakt dan nog uit den boedel sal profiteren een summa van honderd vijf en 
seventig guldens eens; versoekende daervan de approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word het 
gemaakte accoord en transactie, bij de requeste gemeld, geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
171. Den 5 Sept(ember) 1735, fol.55vo. 
Op de requeste van Janna Jans, versoekende van haer man Jacob van Engelen om desselfs 
kwaad leven te mogen werden gescheiden van tafel en bedde. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden des Suppliantes man Jacob van Engelen over den 
inhoude van de requeste hebbende gehoord, en deselve in het versoek daer bij gedaen 
hebbende geconsenteerd, accorderen in de versogte scheidinge van tafel en bedde. 
 
 
172. Den 8 Septemb(er) 1735, fol.56. 
Op de requeste van Jacomina Tielemans, wede Oedekerk, Henr. Schimmelpennink, en Arend 
van Groenouw, te samen als Boedel-redders over de nalatenschap van wijlen Grietjen 
Tielemans, wede Kops, ingevolge testamente van den 29 julii deses jaers alhier voor 
Schepenen gepasseerd, remonstrerende hoe daer bij gelast was, dat den boedel binnen ses 
weken na dode van testatrice soude moeten werden vereffend, en dewijle nu onder andere 
meubilen in den boedel wierden gevonden enige gaarens, linnens etc: so versogten 
geauctoriseerd te worden om die gaarens, linnens, benevens den imboedel alhier te mogen 
verkopen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctoriseerd, om de 
gelibelleerde linnens en gaarens benevens den imboel alhier publijcq aan de meestbiedende te 
mogen verkopen mids dat sulx tijdig vooraf bij publicatie te Swoll, Almelo, en alomme in de 
provincie, daar Reeders wonen, doen bekend maken. 
 
 
173. Den 10 September 1735, fol.56vo. 
Op de requeste van de Here Droste van Ysselmuijden Reijnier Adriaan Gansneb genaamt 
Tengnagel en Assuerus Bannier, voogden over de minderjarige soon wijlen de Capitain Joan 
Otto van Jngen, remonstrerende dat met enige penningen sijn voorsien sonder de selve 
behoorlijk te cunnen beleggen, dieshalven versoekende authorisatie om so mogelijk enige 
stuk landen welke de Geestelijkheijd der Stad Zwoll op den 12 deses maands sal vercopen, tot 
voordeel van d’ onmondige te mogen coopen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare respective qualiteijt geauthoriseerd,  
d’ onder haer ledig leggende penningen, hare pupil toebehorende, ten meesten nutte en beste 
van deselve, t’ zij met aancopen van enige stuck landen in de requeste vermeld, off enige 
andere meest oirbare wijse t’ emploijeren. 
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174. Den 27 Sept(ember) 1735, fol.57. 
Op den Requeste van Jan Alberts Rademaker in Wesep Remonstrerende dat hij wel geneegen 
was sijn akker bouwlands leggende aen het Gasthuis bouwland tot Wesep te verruilen tegen 
een gedeelte van een hoekien lands van voorschreven Gasthuis mede in Wesep geleegen langs 
de Weseper weg, sijnde des Remonstrants akker wel dertig vierkante roeden groter, als de 
grond die daer tegen versoekt, waer en boven den Remonstrant aenbied ten behoeve van 
voorschreven Gasthuis te betalen een capitale summa van eenhondert Caroli guldens, en 
neemt aen jaerlijx in de ongelden te lasten van het aen hem af te staene hoekien lands, so veel 
als het gemelde akkertie dat hij daer tegens aen het St. Catharijnen Gasthuis geeft jaerlijx voor 
ongelden betaelt gelijk mede aenneemt alle de costen so van vijftigste penning en overdragt 
als anders, die op dese verruilinge mogte lopen, en also de Heeren Provisoren en 
Kerkmeesters die de wedersijdse grond in ogenschijn hebben genomen in desen niets finnel 
kunnen resolveeren buiten  concurrentie van Haar Weledele Hoog Agtbaren so was de 
Remonstrant versoekende dat Haar Weledel Hoog Agtbaren in voorschreven ruilinge gelieven 
te consenteeren, sullende boven ’t geen voorschreven is de Remonstrant tot nadeel van de 
naestgeleegene Gasthuis meijeren ook in eenen deele hoenderen mogen houden, 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek bij Requeste gedaen so als het 
leid, mis dat den Requestrant de vredinge sal hebben te maken, en deselve jaerlijx te 
onderhouden na behoren. 
 
 
175. Den 1 Oct(ober) 1735, fol.57vo. 
Op den Requeste van Alexandrina van Dedem versoekende wederom te mogen worden 
begunstigd met een summa van vijf en twintig guldens. 
Was geapost:  De ontfanger deser Stads domeinen word bij desen gelast en geauctoriseerd 
aen de Suppliante uit te tellen en te betalen een summa van vijf en twintig Caroli guldens uit 
de lopende camer 1735. Sullende dese in voorschreven camer gequiteert ingebragt wordende 
sijn ter goeden rekening worden gevalideert. 
 
 
176. Den 24 Octob(er) 1735, fol.57vo. 
Op de requeste van de Heren Burgermeesteren Q. Eckelboom en G. Bruinier, als aangestelde 
Curateuren over de persoon en goederen van wijlen Antonij de Boer, nu op den 20 deser 
alhier overleden, remonstrerende hoe wel voornemens waren desselfs lijck op morgen ter 
aarden te doen bestellen na staats gelegenheid, dog dat geinformeerd sijnde, dat gemelte 
wijlen Antonij de Boer in Holland wonende een testament soude hebben gemaakt, waar van 
aan haer Heren Remonstranten den inhoud niet bekend was. Daerom versoekende te mogen 
werden geauctoriseerd, om ’t lijck na staats gelegenheid te doen begraven, sonder dat sij 
Requestranten daar door enige swarigheid te wagten hebben. 
Was geapost:  De heren Requestranten worden geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste 
vermeld. 
 
 
177. Den 26 Octob(er) 1735, fol.58. 
Op de requeste van de gesamentlijke meijeren van de Stads erven op het Haatland, 
versoekende van de last van het slepen der dijcken te mogen worden verschoond. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden gedisponeerd, en 
word dien volgens afgeslagen. 
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178. Eodem [26 October 1735], fol.58. 
Op de requeste van Femmigjen Scholte, Wede van Peter Kapper, versoekende om haar hoge 
jaren, blindheijd en veelerhande ongemacken de cost uit het Boven Gasthuis. 
Was geapost:  Ut supra. 
 
 
179. Den 29 Octob(er) 1735, fol.58vo. 
Op de requeste van Jan Schaap, remonstrerende, hoe dat bij de Oost-indise Compagnie sijnde 
aangenomen voorhuis-timmerman, desselfs voogden Gerrit Smit en Jan Kressel ter praesentie 
van sijne baas Teunis van Eepe aen hem van hunne administratie behoorlijke rekeninge 
hadden gedaan, bij welk’s slot bevonden was over te schieten f.184 - 14 - 8. versoekende, dat 
de voogden mogten worden geauctoriseerd, om aen hem de voorschreven penningen uit te 
tellen, en sij vervolgens van hunne voogdije ontslagen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden de 
gelibelleerde voogden over den Requestrant geauctoriseerd ten fine, als bij de requeste 
vermeld, en dien na van hunne voogdije ontslagen. 
 
 
180. Den 29 Octob(er) 1735, fol.58vo. 
Op de requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom, als voogd over Alida de Boer, 
erfgename van wijlen Anthonij de Boer, alhier overleden, versoekende om verscheidene 
redenen, die boedel onder beneficie van inventaris te mogen aanvaerden, en dat ten dien einde 
tot Curateuren over die boedel mogen werden genomineerd de Burgermeester Bruinier en 
Assuerus van Grafhorst, als de grootste Crediteuren. 
Was geapost:  De Remonstrant word in sijne qualiteit geauctoriseerd, de gelibelleerde boedel 
onder het beneficium inventarii te aanvaerden, en word de Burgermeester Bruinier benevens 
de persoon van Assuerus van Grafhorst aangesteld tot Curateuren over dien boedel. 
 
 
181. Den 5 Nov(ember) 1735, fol.59. 
Op den Requeste van Berend Ottenhof versoekende veniam aetatis. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren de versogte veniam aetatis. 
 
 
182. Den 15 Nov(ember) 1735, fol.59vo. 
Op de requeste van d’ Armbesorgeren deser Stad, remonstrerende hoe de armen alhier in de 
Nieuwstraat op de hoek van de Morren Stege naast het huis van Peter van Dijk, hebben staan 
een huis thans door Jacobus du Pré bewoond, en waar voor gemelde P. van Dijk presenteerd 
een summa van twee honderd en vijftig Caroli guldens, waar over versoekende consideratie 
van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare qualiteijt geauthoriseerd, het huis in de 
requeste vermeld, ten meesten prijse en profijte voor den armen te mogen vercopen. 
 
 
183. Eodem [15 November 1735], fol.59vo. (ongedateerd). 
Op de requeste van Geerlof van Gelder, woonagtig t’ Amsterdam, soon van Dirk van Gelder 
alhier woonagtig, remonstrerende hoe hem bij testamente van ener Trijntjen Bruins is 
gelegateerd een summa van een honderd Caroli guldens midts dat d’ opcomsten souden 
comen ten profijte van des Suppliant ouders, en also de Suppliant nu met volcomen consent 
van sijn ouders t’ Amsterdam is getrouwd, en de selve wel mogen lijden dat gemelte legaat 
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aan de Suppliant werde uitgeteld, so versoekt dat Schepenen ende het selve mede gelieven te 
accorderen. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als ’t ligd, en 
worden de personen van Arend en Tobias van Groenouwe als executeurs van het testament 
van Trijntjen Bruins geauthoriseerd, het gelibelleerde legaat ad honderd Caroli guldens aan de 
Suppliant te mogen uittellen. 
 
 
184. Den 1 Decem(ber) 1735, fol.60. 
Op de requeste van d’ Armbesorgeren deser Stad, versoekende approbatie van de vercopinge 
van een huis, staande alhier in de Nieuwstraat, d’ armen hebbende toebehoord, en thans door 
Jacobus du Pré bewoond, en nu door de Remonstrant aan Peter van Dijk en Aaltje Boele 
vercofd voor twee honder en vijftig Caroli guldens. 
Was geapost:  De gedane vercopinge van het huis in de requeste vermeld, word 
geapprobeerd, pro ut jacet, en sullen de penningen daar voor bij de Remonstranten in hare 
qualiteijt bedongen, door de selve ten meesten profijte aan den armen weder moeten worden 
belegd. 
 
 
185. Den 1 Dec(ember) 1735, fol.60. 
Op de requeste van Hans Kreps, Peter Teune, en Matthijs Voet, als voogden over het 
onmundige kind van Jannegjen Camerling, bij Blasius Sorg in egte verwekt, remonstrerende, 
hoe harer pupillen oom, Evert Camerling, bij sijn overlijden sijne goederen na lijftugts regt 
hadde nagelaten aen sijne weduwe, tegenswoordig hertrouwd aan Cornelis de Lange; en 
dewijle gemelte Cornelis de Lange en desselfs huisvrouw tot nog toe niet tegensstaende alle 
instantien in gebreke waren gebleven aan de wet der tugt te voldoen, so versogten, dat deselve 
mogten werden geconstringeerd, om aan de requisiten van lijftugt te voldoen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden worden de beklaagdens Cornelis de 
Lange en desselfs huisvrouw geordonneerd ende gelast, om ten voordele van de 
Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit ten fine als bij de requeste vermeld te 
verhypothiseren en gerigtelijk te verbinden voor een summa van twee duisend Caroli guldens 
hun beklaagdens huis, erve, en where, staende alhier in de Boven Nieuwstrate, genaemt de 
Rosijnkorf met de winckel en winckelsgereedschap, als mede de pakhuisen, in de St. Jacobs 
Stege, daer toe gehorende; En daer en boven nog ten voorgemelten einde aan de 
Requestranten qqa: ten onderpande in handen te geven een obligatie groot vijf honderd Caroli 
guldens capitaal ten laste van Harmen ten Cate, van Borne; En word de Requestranten qqa: 
dan nog wel serieuselijk gerecommendeerd, in desen so vele doenlijk sorge te dragen, ten 
einde derselver pupil geen schade lijde. Dit alles dan nog ongepraejudicieerd het regt, so de 
requestranten qqa: tegens de beklaagdens andersins mogte competeren. 
 
 
186. Den 1 Dec(ember) 1735, fol.61. 
Op de requeste van Aaltjen Teunis Dril, remonstrerende hoe op de sterke persuasien van de 
respective Camenaers en Rentemeesters hadde gepagt de Smalle tienden van Sallik d’ annis 
1721 en 1723, en dewijle sij niets van die pagt van de meijeren hadde kunnen beuren, so 
versogt dat haer de pagtgelden tot twaalf guldens mogten worden gerestitueerd. 
Was geapost:  De uitgeschotene twaalf guldens bij de requeste vermeld, sullen aan de 
Requestrante werden gerestitueerd uit het overschot van de Stads Camer d’ anno 1732. 
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187. Den 12 Dec(ember) 1735, fol.61vo. 
Op den Requeste van de Erfgenamen van Catharina Stibbe wede van Gerrit Raam laast alhier 
op den 4 december overleeden, versoekende om redenen daer bij vermeld de erfenisse onder 
beneficie van inventaris te mogen aenvaerden, en dat de goederen bij publijke opveilinge 
mogen worden verkogt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek bij den Requeste gedaen. 
 
 
188. Den 12 Dec(ember) 1735, fol.61vo. 
Op de requeste van G. van Regteren, als getrouwd aen Janneke van Diepen, en Geertjen van 
Diepen, nevens de onmundige kinderen van wijlen Do. Warnar van Diepen, erfgenamen van 
wijlen Supplianten vader A. van Diepen; remonstrerende, hoe wel genegen waren, met de 
voogden over gemelte kinderen dien boedel te schiften en te deilen, door de vaste goederen in 
aegale portien te verdeilen, en het andere dat nie wel te delen is te verkopen, waer toe de selve 
voogden onwillig sijn, willende dat alle de effecten souden werden verkoft; versoekende dat 
sullen kunnen volstaan met het verkopen van een stuk lands in Oosterwolde gelegen, als mede 
den gehelen imboel etc. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word 
verstaan, dat het stuk lands in Oosterwolde gelegen, benevens de meubilen, door wijlen Arend 
van Diepen nagelaten, bij provisie publijcq sullen worden verkoft, om met de penningen, daar 
van provenierende, de schulden van den bedel te betalen; sullende de overige effecten van 
dese boedel voor als nog blijven in ’t gemeen en onverkoft. 
 
 
189. Den 2 Jan(uarii) 1736, fol.62. 
Op de requeste van G. Vriese en F. Obbelo, voogden over de onmundige kinderen van wijlen 
Do. Warner van Diepen, versoekende approbatie van een magescheid, de requeste annex, 
door de Requestranten qqa: opgerigt over de nalatenschap van hare pupillen groot-vader 
Arend van Diepen, met de mede erfgenamen. 
Was geapost:  De magescheid, de requeste annex, word ten aansien van de minderjarige 
kinderen van wijlen Do. Warner van Diepen, door Schepenen en Raden geapprobeerd, 
sullende dan nog het capitaal van vierhonderd vijftig guldens aan opgemelte minderjarige 
kinderen toegedeild, van hare zijde, ook voor haar meerderjarigheid, me kennisse van 
Schepenen en Raden mogen werden gedenuntieerd en ontfangen. 
 
 
190. Den 4 Jan(uarii) 1736, fol.62vo. 
Op de requeste van de wede: van Egbert Egbertsen Niland, in pagt hebbende gehad een 
Haatlander Campje, waer van nog twee jaren pagt verschuldigd is, waer van remissie 
versoekt. 
Was geapost:  Also de Suppliante de pagt van het jaar 1734 ten Comptoire van de Stad heeft 
betaald, so word aan haar de pagt van het andere jaar gratieuselijk geremitteerd. 
 
 
191. Den 21 Dec(ember) 1735, fol.63. 
Op den Requeste van Paul Blik voor hem selfs en Jan Lindeboom als voogd over Anna Maria, 
soon en dogters, dogter van wijlen Cornelis Blik te kennen gevende dat Anna Marquareta 
Berents Ebbelers, laeste huisvrou van Cornelis Blik, des avonds den 15 December alhier is 
komen te overlijden, en de Remonstranten wiens vaderlijk goed volgens testamentaire 
dispositie van den 6 November 1729 in lijftugt bij hare stijfmoeder is beseeten, haer nu  
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eenigsints beswaert vindende om haar mede als erfgenaem van den boedel te declareeren 
sonder dat van de laast overleedens geinstitueerde erfgenaamen welke op verscheide plaetsen 
en sommige ver vanhier wonen daer mede present en over kunnen sijn en niet kunnende 
weeten hoe het met de boedel tegenswoordig is gesteld waerom sij haar verpligt vinden te 
vesoeken dat haar mag worden geaccordeert den boedel onder beneficie van inventaris aen te 
vaerden niet alleen maar mede dat de persoon van Laurens Lankhorst of Jan Lankhorst mede 
als curateuren over den boedel mogen worden gesteld. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren dat de boedel bij requeste vermeld onder 
beneficie van inventaris mag worden aenvaerd en word de persoon van Laurens Lankhorst als 
curator over deselve geauctoriseerd bij desen. 
 
 
192. Den 28 Januarii 1736, fol.63vo. 
Op de requeste van Jan Jacobs woonachtig in de Beulake, versoekendedat de secretaris  
C. Muntz onder wie nog enige cooppenningen heercomen wegens een prame door het 
verwalter Scholter Gerigte alhier verwonnen verclaard, en op den 17 Maij 1734 bij executie 
vercogd, Hendrik Coridon hebbende toebehoord of berustende, mag worden geauthoriseerd, 
om de penningen aan de Suppliant onder behoorlijke quitantie, en is ’t nodig onder cautie de 
restituendo, fiet quatenus opus, uit te tellen. 
Was geapost:  De secretaris C. Muntz word geauthoriseerd de gelibelleerde penningen, onder 
hem berustende, aan de Suppliant, onder de gepraesenteerde cautie te mogen uit tellen. 
 
 
193. Den 1 Febr(uarii) 1736, fol.63vo. 
Op de requeste van Aaltjen Berends, wede: van W. Martensen, voordragende hoe dat wegens 
huishuire, staende alhier in de Nieuw Strate, en toe behorende aen het onmundige soontjen 
van wijlen de Capitain van Jngen, nog verschuldigd was ander halve jaer huishuire; 
versoekende dat haer de voorschreven andere halve jaar huis-huire mag worden door gedaan. 
Was geapost:  Hier over gehoord en ingenomen de consideratien van de voogden over het 
onmundige soontjen van wijlen de Capitain Jngen; Js goed gevonden deselve voogden mids 
desen te auctoriseren om de gelibelleerde verschulde andere halve jaren huis-huire aan de 
Suppliant te mogen remitteren. 
 
 
194. Den 6 Febr(uarii) 1736, fol.64. 
Op de requeste van Gerrit Janssen Kok, Stadsmeijer op ’t Haatland op het erve de tweede 
Kruishoop, versoekende hetselve erve te mogen overdoen aan Marten Richer. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan word geaccordeerd, en den Requestrant 
dien ten gevolge geauctoriseerd, ten fine als daar bij vermeld. 
 
[In marge]: Dn 3 April 1736. Js nevens staende Erve met approbatie van Schepenen en Raden wederom door 
Marten Richer over gedaen aen Hans Kreps, en het Erve van Hans Kreps wederom aen Marten Richer. 
 
 
195. Den 13 Febr(uarii) 1736, fol.64vo. 
Op de Requeste van Jan van Berkum en sijne huisvrouw Johanna Maria Valk, remonstrerende 
hoe dat vier kinderen in het leven hadden, met namen Maria Susanna, Elisabeth Henderica, 
Berend Henrik, en Anna Geertruida van Berkum, alle geboren ter plaatsen alwaar den 
Remonstrant in gevolge patent van den staat des tijdes in guarnisoen heeft gelegen, blijckelijk 
uit de attestatien de requeste annex. Versoekende, dat haar Wel Edele Hoog Agtbaren de vier 
boven genoemde met de grote burgerschap gelieven te begunstigen met dat volle regt, en  
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eigendom van burgerschap, als of hier tot Campen geboren waren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden gebleken sijnde, dat de vier kinderen, bij de requeste 
gemeld, geboren sijn ter plaatsen alwaar de Suppliant des tijdes in guarnisoen heeft gelegen; 
verklaren deselve vier kinderen grote burgers deser Stad, even als of hier geboren waren. 
 
 
196. Den 16 Febr(uarii) 1736, fol.65. 
Op de Requeste van Jan Gerritsen Vos, Stadsmeijer op de Vossenweerdt, versoekende bij de 
vernieuwinge en opmakinge van een sloot tusschen sijn bouw- en weijde-land, een weinig 
verder in het weijde-land te mogen inspringen; also sulx soude strecken tot merkelijke nutte 
van het erve. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
197. Den 21 Febr(uarii) 1736, fol.65vo. 
Op de requeste van de Burgermeester G. Brunier, versoekende een uitgang van agt Caroli 
guldens en agt stuivers; so uit desselfs behuisinge, het Schild van Vranckrijk genaamd, des 
jaars aan de Geestelijkheijd deser Stad moet betalen, te mogen aflossen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Remonstrant om de gelibelleerde 
uitgang ad agt Caroli guldens en agt stuivers tegens Paasschen des volgenden jaars 1700 
seven en dertig te mogen aflossen. 
 
 
198. Eodem [21 Februarii 1736], fol.65vo. (ongedateerd). 
Op de requeste van de Burgermeester B. van Marle, versoekende, een thinse groot ene gulden 
en agt stuivers, so uit een huis Romer genaamd, jaarlijxs aan d’ armen deser Stad moet 
betalen, te mogen aflossen. 
Was geapost:  Ut supra. 
 
 
199. Den 21 Febr(uarii) 1736, fol.65vo. 
Op de requeste van de Heer Burgermeester J.B. Steenbergen, versoekende tegens vier percent 
gerekend op Paasschen deses jaars 1736 te mogen aflossen, navolgende uitgangen, ten 
behoeve van de Geestelijkheid. 
Een uitgang uit het huis de Wildeman in de Geerstrate, ad f.8 - 8 - . 
Uit het huis het Paradijs in de Broeder Strate f.8 - 8 - . 
Uit een hof in de Groene Strate f.1 - 8 - , ten profijte van de nooddruftige armen. 
Uit een hof aen de Steendijk f.1 - 3 - , ten profijte van de Burger Weesen. 
Uit het huis het Paradijs, in de Broeder Strate ad f.2 – 8 - . 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
200. Den 21 Febr(uarii) 1736, fol.66. 
Op de rqueste van de vrouw Tengnagel tot Olthuis, versoekende tegens Paasschen 1736 te 
mogen aflossen een uitgang van negen guldens twee stuivers, jaarlix, gaende ten profijte van 
de Weesen, uit en stuk lands, circum circa vier dagmaten, genaamd Pincke land, ofte Stukers 
Campjen, gelegen in het Noordeinde van Blanckenham, in het Drost-Ampt van Vollenhoo. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd. 
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201. Den 5 Maert 1736, fol.66vo. 
Op de Requeste van Agnieta Meijerink, versoekende remissie van drie jaren uitgank, gaende 
ten profijte van de Stad uit haer huisjen aan de Melk poorte, d’ annis 1734, 1735, en 1736  
’s jaers tot f.5 - 12 - . 
Was geapost:  Worden aan de Suppliante geremitteerd twee jaren uitgang van de jaren 1734 
en 1735. 
 
 
202. Den 26 Maert 1736, fol.66vo. 
Op de Requeste van M.G. de Buissonnet, Douariere van Boecop, versoekende ten aansien van 
hare minderjarige kinderen approbatie van een gedanke verkopinge van een Erve, gelegen in 
het Oldebroeck door haer verkoft aan Richard Ketel voor f.3600 - : - guldens, en dat wijders 
mogte werden geaccordeerd, om in gevolge vorige resolutie van Raad en gesworene gemeente 
aanstonds op de Stad op lijfrente te beleggen de toegestane summa van 1000 guldens also de 
voorschreven koper R. Ketel daer tegens vaerdig was over te geven een obligatie los-rente, ter 
gelijke summa, ten fine van aflosse. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het erve, bij de Requeste vermeld, word ten aansien 
van de minderjarige kinderen van de Remonstrante geapprobeerd; en vervolgens aan deselve 
toegestaan, om de gelibelleerde duisend guldens tegens aflosse van een gelijk capitaal los-
rente, op de Stad op lijf-rente te beleggen. 
 
 
203. Den 3 April 1736, fol.67. 
Op de Requeste van Gerrit Hendriks, Stadsmeijer op het Eiland, versoekende een Camp, van 
omtrend ander halve mudde gesaaij, te mogen bebouwen en besaeijen. 
Was geapost:  Word aan de Requestrant geaccordeerd, om de kamp lands, bij de Requeste 
vermeld, te mogen bebouwen en besaeijen, mits, en onder die conditie, dat de schraden 
buitendijks met gruppen afgrave, en daer een plasmole opsette. 
 
 
204. Den 4 April 1736, fol.67vo. 
Op de Requeste van Teunis Berents, versoekende remissie van een summa van f.65 - : - 
guldens door hem wegens land-pagt d’ anno 1733 aan de Stad verschuldigd. 
Was geapost:  Wanneer den Suppliant van sijn gelibelleerde verschulde pagt ten Comptoire 
van de Stad in de maand van junii aanstaande sal hebben betaald een summa van twintig 
Caroli guldens, en in de maand van september daar aan volgende een gelijke summa van 
twintig guldens; so word aan den selven de resterende summa van vijf en twintig guldens 
geremitteerd. 
 
 
205. Den 9 April 1736, fol.68. 
Op de requeste van de testamentaire erfgenamen van wijlen Catharina Stubbe, versoekende 
dat de Vendumeester Evert Molin, mogte worden geauthoriseerd om de penningen  van de 
boedel door hem publijcq vercochd, geprovenieerd aan de remonstranten uit te tellen. 
Was geapost:  Gehoord het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, 
word de Roedendrager E. Molin gelast ende geauthoriseerd om de penningen van den boedel 
van Catharina Stubbe geprovenieerd en onder hem berustende, aan de Remonstranten te 
betalen, mits dat de persoon van Ephraim Schultz sich als voogd over Jan Hulsman voor de 
tijd van een jaar en ses weken tot borge inlate voor de penningen welke na betalinge van de 
schulden in dese Stad verschuld, sullen overschieten, om daar uit so verre de selve sullen 
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strecken, nog te betalen de schulden, die binnen voorschreven tijd mochten opkomen. 
 
 
206. Den 14 April 1736, fol.68. 
Op de Requeste van Cornelis Claassen, Stadsmeijer voor aan op ’t Haatland, versoekende 
twee mudde gesaaij, leggende digt bij sijn huis, te mogen scheuren. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan, word op het raport van de Heren 
Camenaars geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
207. Den 14 April 1736, fol.68vo. 
Op de Requeste van Adolph Claassen, Stadsmeijer op het Haatland, versoekende te mogen 
bouwen een kampjen groenland, genaamt de Knollenberg, groot ongeveer 5 mudde gesaaij, 
gelegen aan de Haatlander weg. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaars word hetversoek bij de Requeste 
gedaan, geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
208. Den 18 April 1736, fol.68vo. 
Op de requeste van B.H. van Berkum en Hendrick van Santen, versoekende als voogden over 
de kinderen van wijlen Steven van Zanten, terwijl Willemina van Zanten getrouwd is met 
Harmen Nieuwenhuis, en het capitaal aan de twee kinderen moet verdeeld worden, dat sij een 
obligatie groot vijf honderd gulden los renthe op ’t Comptoir van Vollenho mochten 
vercopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Buten Quartier, worden de 
Remonstranten in hare qualiteijt geauthoriseerd de gelibelleerde obligatie ad vijf honderd 
Caroli guldens ten meesten prijse te mogen vercopen. 
 
 
209. Den 23 April 1736, fol.69. 
Op de Requeste van de Heren Burgermeesters L. Nijlandt en Q. Eckelboom, als voogden over 
de kinderen van wijlen de Capitain H.M. Eekhout, versoekende, om een obligatie van hare 
pupillen te mogen verkopen, groot 400 goudguldens op ’t Comptoir van de Rentmeester van 
Zalland. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 
worden de Remonstranten in hunne qualiteit geauctoriseerd, om de gelibelleerde obligatie te 
mogen verkopen. 
 
[In marge]: Het appoinctement op nevens staende Requeste geslagen is op het voorstel van de Heer Burgermeester  
Q. Eckelboom qqa: weder ingetrocken den 30 april 1736. 
Quad attestor C. Muntz, secret. 
 
 
210. Eodem die et annis [23 April 1736], fol.69. 
Op den Requeste van Willem Lubberts, meijer van het eerste erve op het Mandemakers land 
versoekende een Camp van 7 mudde gesaeij te mogen bouwen. 
Was geapost:  Op het Raport door de Heeren Camenaars ter vergadering gedaen accordeeren 
Schepenen en Raden aen Suppliant om de gelibelleerde Camp bij Requeste gemelt te mogen 
bouwen tot wederopseggens toe. 
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211. Eodem die et annis [23 April 1736], fol.69. 
Op den Requeste van Timentien Meze wede van der Haar versoekende dat mag worden 
begunstigd met de kost in het Buiten Gasthuis op de voet als Johanna Valensijn, als mede het 
kamertien door de wede van Matthijs Segers bewoond. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen Suppliante het versoek bij Requeste 
gedaen, en worden de Kerkmeesters van voorschreven Buiten Gasthuis geauctoriseerd ten 
fine als daer bij vermeld. 
 
 
212. Den 26 April 1736, fol.69vo. 
Op de Requeste van Werner Bon, minderjarige nagelatene soon van wijlen Wolter Bon, oud 
21 jaren, versoekende om redenen bij de Requeste vermeld venia aetatis, en dat desselfs 
voogden mogen worden geauctoriseerd, om sijne goederen bedragende ongeveer de elf Caroli 
guldens, tegens behoorlijke bedankinge uit te tellen. 
Was geapost:  De vesogte venia aetatis word geaccordeerd ten fine en effecte als na regten, 
en worden de voogden van den Remonstrant wijders geauctoriseerd, ten fine als bij de 
Requeste vermeld. 
 
[In marge]:  De 28 April 1736. Is door de Requestrant aen sijne momberen bedankinge voor hunne goede 
administratie, en ontrigtinge sijnen goederen gedaen. 
 
 
213. Den 26 April 1736, fol.70. 
Op de Requeste van Blasius Sorg, als vader over Lodewijk Sorg, nevens desselfs voogden, 
versoekende approbatie van een gemaekt convenant en borgstellinge voor het bewijs aen 
gemelte Lodewijk Sorg competerende waerbij onder anderen sig Christiaen Gasser soude 
borge stellen ter summa van f.650 - : - . 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd, so als het legd mits 
dat de verborginge gerichtelijk werde gepasseerd. 
 
 
214. Den 30 April 1736, fol.70. 
Op den Requeste van de Burgermeester Quir. Eckelboom als voogt over de onmundige 
kinderen van wijlen de Capitein H. Merten Eekhout, versoekende approbatie om een obligatie 
ad duijsend guldens staende op de naem van Reinier Hoolboom te mogen verkopen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen Suppliant de obligatie bij requeste 
vermeld groot duijsend guldens ten meesten prijze te mogen verkopen. 
 
 
215. Den 3 Meij 1736, fol.70. 
Op de Requeste van Jan Morre, versoekende te mogen redimeren een uitgang, gaende ten 
voordele van de Geestelijkheid uit een huis te Genemuiden, genaemt den Blaeuwen Engel, 
jaerlix tot 24 ½ stuiver. 
Was geapost:  Word aan den Requestrant geaccordeerd, om de gelibelleerde uitgang te 
redimeren en af te lossen op Paasschen des toekomstigen jaers 1737 tegens drie percent. 
 
 
216. Den 5 Meij 1736, fol.70vo. 
Op den Requeste van Gerrit Valk versoekende van desselfs Groot Burgerregt te mogen 
worden ontslagen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden ontslaen de Suppliant van sijn Grote Burgerschap so als 
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bij Requeste versogt. 
 
 
217. Den 2 Junii 1736, fol.70vo. 
Op de Requeste van G.J. Schimmelpennink, Douariere Blankvoordt toe Benthuis 
remonstrerende, hoe gemelte haar Eheman als gewesene voogd over het minderjarige 
nagelatene soontjen van wijlen de Capitain J. van Jngen, om redenen, bij de requeste 
geallegeerd, niet hadde kunnen ontfangen een jaer lijfrente, d’ anno 1733; lopende jaerlix ten 
behoeve van voorschreven pupil ten laste van dese Stad, ten lijve en op de naem van Claasjen 
Fransen, en wordende betaeld door de Heer Beeltsnijder tot Amsterdam, versoekende, dat de 
voogden over meergemelte pupille mogten worden gelast, dit jaer rente aen haer 
Remonstrante te laten valideren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaan dat het gepasseerde jaar interesse, bij de 
requeste vermeld, niet sal gebragt worden ten laste van de Remonstrante; wordende dien 
volgens de voogden over de minderjarige soon van wijlen de Capitain J. van Jngen mids 
desen geauctoriseerd en gelast, het voorschreven gelibelleerde jaar interesse aan de 
Remonstrante te laten valideren. 
 
 
218. Den 14 Junii 1736, fol.71. 
Op de Requeste van J. van Toever, in pagt hebbende de Grote Nateers, waer naast komt de 
Geestelijkheid, versoekende, om een aansleping te mogen maken aen de dijk tusschen de 
Oosterholtse Stege en de Senniker weg. 
Was geapost:  Op het raport van de tijdelijke Camenaars van de Geestelijkheid word het 
versoek, bij de Requeste gedaan, geaccordeerd, mids, dat de aanslepinge gelegd word op 
onkosten van de Requestrant, en geduirende desselfs pagt-jaren onderhouden, en dat de dijk 
van boven sijne volkomene breedte behoud. 
 
 
219. Den 23 Junii 1736, fol.71vo. 
Op de Requeste van G. Elseneur, B.H. van Berkum, en H. Beerthuis, voogden over Henr. 
Elseneur, versoekende, de persoon van Henrik Petersen woonagtig in Drenthe te mogen 
volmagt maken tot het doen van overdragt uit hare name van een partie bouwland, leggende 
in Drenthe, en gevolge auctorisatie van Schepenen en Raden van den 9 December 1734. 
Was geapost:  De Requestranten qqa: worden geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste 
vermeld. 
 
 
220. Den 25 Junius 1736, fol.72. 
Op den Requeste van de oud Burgermeester J. ter Welberg, en de Scholtes B. Jacob ter 
Welberg als voogden over juf. S.M. Tollius minderjarige dogter remonstreerende hoe dat sij 
in hunne qualiteit tot Zutphen aen de Heer van Heekeren tot Roderlo en desselfs vrou 
ingevolge contract voor haer halfscheid hadden verkogt de drie nog in gemeene geblevene 
erven, en goederen genaemt Kerkwijk Vossaert, en Schathorst in de Graefschap Zutphen in 
sijne bekende bepalinge geleegen breder bij welgemelte coopcontract gespecificeert; en also 
van dese goederen juffr. J.A. Tollius in het geheel een agste part of in boven gestelde 
halfscheid een vierde part is competeerende, versoekende de Remonstranten daer toe consent 
en approbatie van Haer Wel Edele Hoog Agtbaren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren de gedane verkoop bij Requeste gemeld pro 
ut jacet. 
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221. Den 25 Junii 1736, fol.72. 
Op de Requeste van Aart Louwsen, Louwe Stevensen Post, en Jan Backer, voogden over de 
onmundige kinderen van wijlen Henrik Aartsen, versoekende te werden geauctoriseerd, om 
onder Rutger Aarts, den pupillen stiefvader op interesse te mogen laten een summa van 856 
Caroli guldens welke summa reeds onder gemelte Rutger Aarts was berustende. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de Requeste gedaen so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd, en word dienvolgens afgewesen; kunnende de Requestranten daar omtrend 
doen, na haren rade. 
 
 
222. Den 2 Julius 1736, fol.72vo. 
Op den Requeste van Harmen van den Berg als aengestelde Curator neffens Fredrik Thijsvelt 
over het derde gedeelte der goederen van L. Kamerling nagelaten en also sijne medecurator is 
komen te overlijden versoekt dat de persoon van Thijs Voet in desselfs plaets weder mag 
worden geapprobeert. 
Was geapost:  De persoon van Thijs Voet word geaucthoriseerd ten fine als bij de requeste 
vermeld. 
 
 
223. Den 3 Jul(ii) 1736, fol.72vo. 
Op de Requeste van R. Veen, Judr. versoekende partij(e)n voor de gerichten deser Stad als 
Advocaat te mogen bedienen. 
Was geapost:  De Requestrant word geauctoriseerd en toegestaan, om parthijen voor de 
gerichten van dese Stad advocando te bedienen. 
 
 
224. Den 3 Jul(ii) 1736, fol.73. 
Op de Requeste van Bruine Harmsen en Jan Bartelsen, als voogden over de onmundige 
kinderen van wijlen Gerrit Mense versoekende enige vaste goederen harer pupillen tot 
betalinge der boedels schulden te mogen verkopen, als namentlijk drie boomgaarden en een 
huis met een hofspade lands, te Brunnepe gelegen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden te Brunnepe worden de 
Requestranten in hunne gemelte qualiteit mits desen geauctoriseerd, om de gelibelleerde vaste 
goederen ten hoogste prijse te verkopen hetsij uit de hand, op approbatie van Schepenen en 
Raden of ook bij publijcque veilinge binnen dese Stad ten gewoner plaetse, ten overstaen van 
de respective Heren Hoofdlieden. 
 
 
225. Den 9 Jul(ii) 1736, fol.73. 
Op de Requeste van J. van Eijken en Alb. Smit, voogden over de onmundige kinderen van 
Steven Adams van Beilen, en Abigaël Berends, versoekende approbatie van een gedane 
verkopinge van een huis op de Oude Strate met het backers gereedschap, waer inne 
Requestranten qqa: drie agste competeerden, verkoft voor f.537 - 10 - . 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de 
gelibelleerde gedane verkopinge ten aansien van de minderjarige kinderen geapprobeerd. 
 
 
226. Den 19 Julij 1736, fol.73vo. 
Op den Requeste van Jan Bartelts van de Heupe en Bruijn Hermsen als voogden over de 
onmundige kinderen van Gerrit Mense en Albertie Jans, versoekende approbatie van navol- 
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gende verkogte goederen. 
1. Als een huis staende tot Brunnepe voor f.190 - : - guldens. 
2. Een boomgaard aen de St. Nicolai dijk voor f.130 - : - . 
3. Een hof op de Kleine Noort voor f.135 - : - . 
4. Een boomgaert op de Kleine Noort voor f.140 - : - . 
5. Twee akkers Spaland voor f.45 - : - . 
Was geapost:  Op ’t gedane raport van de Heeren Hooftlieden van Brunnepe approberen 
Schepenen en Raden de gedane verkoping bij requeste vermeld. 
 
 
227. Den 19 Julii 1736, fol.74. 
Op de Requeste an Maria Crouwel, weduwe en boedelhoudster van Hermanus Nunnink, 
versoekende te mogen werden geauctoriseerd om te mogen verkopen en transporteren mede 
namens hare onmundige kinderen seker huis, staende binnen Harderwijk. 
Was geapost:  De Requestrante word met assumtie van ene der aangestelde voogden over 
desselfs minderjarige soon Nicolaas Nunnink geauctoriseerd ten fine als bij de Requeste 
vermeld. 
 
 
228. Den 26 Jul(ii) 1736, fol.74. 
Op het Requeste van Teunis Berends, versoekende onder hem te mogen behouden een summa 
van seventien guldens geprovenieerd van enige verkofte klederen door hem aen sijne 
voorkinderen mede bewesen voor ’s moeders goed, gelijk mede een silveren beugel, en tasse, 
een silver oorijser, en een paar silveren gespjes. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden te Brunnepe word aan den 
Requestrant gepermitteerd, om de gelibelleerde penningen met het silver bij de requeste 
vermeld onder hem te mogen behouden. 
 
 
229. Den 1 Augusti 1736, fol.74vo. 
Op de Requeste van Hans Schreuder, ruiter onder het Regiment van de Heer Graaf van 
Nassouw in de Compagnie van de Major Moenen, thans hier in guarnisoen, versoekende 
consent, om te mogen trouwen met enen Swaantjen Harms, waer aen sig hadde verloofd, en 
tot voltreckinge van welk huwelijk opgemelte Major Moenen desselfs consent verweigerde. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen mits desen, aan den Requestrant, om sig 
met Swaantjen Harms, bij de Requeste vermeld, in den huwelijken staat te mogen begeven en 
te trouwen. 
 
 
230. Den 6 Augusti 1736, fol.75. 
Op de Requeste van F. de Bruin en J. Canneman, voogden over de nagelatene onmundige 
Joan van wijlen Claas van Dijk, versoekende auctorisatie om tot vereffinge van den boedel op 
den 3 september aenstaende ten overstaan van de Heren Hoofdlieden te mogen verkopen het 
huis, bij gemelte C. van Dijk bewoond geweest, als mede het schip in het Veer van ende van 
hier op Amsterdam. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd, om het gementioneerde huis en schip ten overstaan van de Heren Hoofdlieden 
en Schutmeesters respective uit de Magistraat op den derden september aanstaande te 
verkopen. 
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231. Den 13 Augusti 1736, fol.75vo. 
Op de Requeste van de visscherluiden te Brunnepe, versoekende, dat jemand mogte gesteld 
worden, om tweemaal ’s jaers, de modder schouwe in het voorjaer, en de Ruidschouwe in het 
najaar, te doen over het Rijtjen etc. daer toe voorslaende J. de Wind, en versoekende verders 
etc. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaen word geaccordeerd, dog in de plaatse van 
de persoon van Jan de Wind worden de tijdelijke Stads Camenaars en Rentemeesters mids 
desen geauctoriseerd ende gelast, om de schouwen bij de Requeste gemeld, twee malen  
’s jaars, selfs, en in eigener persoon te doen, en sorge te dragen, dat jeder sijn onraad 
behoorlijk opmake. 
 
 
232. Den 13 Aug(us)ti 1736, fol.76. 
Op de requeste van de Weduwe van Tobias Ottenhoff, remonstrerende hoe als een arme 
weduwe met vier kinderen sodanig is verarmd dat ten enemaal buiten staat is geraakt om een 
uitgang ter summa van dertien gulden, welke jaarlijx uit haar woonhuis aan de Arme Camer 
en het Buiten Gasthuis deser Stad moeten betaald worden, te cunnen opbrengen, en also nu 
reeds enige jaren van die uitgangen verschuld is, en dagelijx door de respective 
Armebesorgeren en Kerkmeesters van geseide Gasthuis tot betalinge van die word 
aangemaand, so versoekt ootmoedig remissie van enige jaren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden remitteren aan de Suppliante met consideratie van haar 
armoede goedgunstglijk de drie oudste jaren van d’ uitgangen, so sij aan d’Arme Camer als 
het Heilige Geesten Gasthuis deser Stad verschuld is. 
 
 
233. Den 20 Aug(us)ti 1736, fol.76. 
Op de requeste van Berend Stubbe, remonstrerende hoe hij alhier een huisje in eijgendom 
bewoond, staande op d’ Oude Straat in ’t Boven Quartier, en op de naam van Berend 
Courtsen, Do. Benier eijgen, welk belast is met een uitgang van 9 gulden jaarlijx ten profijte 
van de geestelijkheid deser Stad, waar van ses jaren te agteren sijnde, so wierd door de Heer 
ontfanger om die gehele betalinge met bedreijginge van executie aangesproken, en also de 
Suppliant daar toe in geen staat is, so versocht uitstel van die executie, midts dat ten eersten 
off aanstonds betale twee jaren, en over ses weken wederom twee jaren, van sijn verschulde 
uitgang, en vervolgens de twee overige jaren ter bequamer tijd. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliant de gelibelleerde uitgangen op de beloofde termijnen aan 
het Comptoir van de Heer ontfanger J.H. Ridder coomd te voldoen, word de versogte uitstel 
van executie geaccordeerd, edoch bij aldien daar inne coomd te manqueren, word de Heer 
ontfanger geauthoriseerd met de gedreijgde executie te mogen voortgaan, 
 
 
234. Den 20 Aug(usti) 1736, fol.76vo. 
Op de Requeste van de pagters van de brandewijn en gebrande wateren, versoekende, dat 
enige drank van genever enn brandewijn door derselver geauctoriseerde des nagts tusschen 
den 18 en 19 buiten de Vene poorte bij de Hoge bomen gevonden op een paerd, het welke 
door desselfs berijder op het gesigte van gemelte geauctoriseerde door de vlugt was verlaten, 
benevens hetselve paerd mogte worden verbeurd verklaerd, ingevolge den 23 articule van de 
ordonantie op dat middel. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verklaren de drank bij de Requeste vermeld, voor 
verbeurd, en verstaen, dat het paerd na vorige publicatie, en omroepinge van drie dagen 
agtereen door de Stad, op aenstaende donderdag, door de Requestrant qqa: publijcq, ad opus  
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jus habentium sal werden verkoft. 
 
 
235. Den 24 Augusti 1736, fol.77. 
Op de requeste van de Buitenvaders van het Burger Weeshuis, versoekende approbatie van de 
verkopinge van een huis, staende alhier op de Oude Strate, tehans bewoond bij B. Straatman, 
door haer verkoft aan IJbo Hartman voor f.425 - : - guldens. 
Was geapost:  De verkopinge van het huis, bij de Requeste gemeld, word geapprobeerd. 
 
 
236. Den 27 Aug(usti) 1736, fol.77vo. 
Op den Requeste van Cristiaen Meijer versoekende eenige onderstand. 
Was geapost:  De Suppliant word met een summa van tien goudguldens begunstigd eens, te 
betalen door de Collecteur Abraham de Haan. 
 
 
237. Den 30 Aug(ust)i 1736, fol.77vo. 
Op de requeste van Margarieta van de Weteringe, weduwe van Gerrit Bentsink, 
remonstrerende, dat de gesamentlijke vrinden van haar broer Gerrit van de Weteringe, aan 
haar remonstrerende so lange de selve haar broer in bewaringe is gesteld, hebbende 
opgedragen de besorginge en bewaringe hares broeders boedel, sij remonstrante haar daar toe 
niet in staat bevind, weshalven gemelte vrinden tot het nasien van de boeken, opsig hebben op 
de loijerije en waarnemen van de negotie hadden versogd de personen van Berend Hendrik 
van Bercum en Rudolphus Woltgraff, versoekende dat de selve daar toe mogten worden 
geauctoriseerd. 
Was geapost:  De personen Berend Hendrik van Bercum en Rudolphus Woltgraff worden 
geauctoriseerd ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
238. Den 3 Sept(ember) 1736, fol.78. 
Op de Requeste van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, versoekende 
approbatie van een verkopinge van een huisjen, aen den Swarten Dijk, verkoft aen Drijs 
Wijgmoets voor 125 guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren word de gelibelleere gedane 
verkopinge geapprobeerd. 
 
 
239. Den 4 Sept(ember) 1736, fol.78. 
Op de Requeste van J.F. van Oldeneel, versoekende, om een rente-brief van vijf guldens vijf 
stuivers jaerlix op 1 Comptoir van Vollenhoo te mogen verkopen, om met de penningen 
desselfs overledene huisvrouw ter aerden te bestellen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen aen den Remonstrant, om de rente-brief, bij 
de Requeste vermeld, te mogen verkopen. 
 
 
240. Den 4 Sept(ember) 1736, fol.78vo. 
Op de requeste van de voogden van de onmundige kinderen van Caspar Fransen, 
versoekende, het bewijs van ’s vaders goed aen ene van deselve gedaen te mogen ligten en 
besteden tot het begraven van het lijck van hetselve kind nu overleden sijnde. 
Was geapost:  Het versoek, bij de requeste vermeld, word geaccordeerd, so als het legd. 
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241. Den 10 Sept(ember) 1736, fol.78vo. 
Op den Requeste van Abraham Nijenburg en Johannes Dop als werkmeesteren van ’t Geer-
truiden en Catharinen Gasthuis remonstreerende hoe dat sij van de weduwe van Jan Worst ses 
greesen land leggende in Oosterwolde tussen het Gasthuis land in, en schietende met de eene 
hoek tot aen de Gasthuis kooij hebben gekogt voor 300 guldens, versoekende daer toe 
approbatie, en terwijl geen geld bij cas sijn hebbende, versoekende voorschreven drie hondert 
guldens op maantgelt te mogen negotieren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren de gedane koop als mede de negotiatie bij 
requeste versogt. 
 
 
242. Den 13 Sept(ember) 1736, fol.79. 
Op den Requeste van de Overluiden en Gildebroeders van ’t Smits Gilde versoekende de 
toren tussen de Blauwehants poorte en het Bolwerk, so bij de weduwe van Frans Vrijdag 
enige iaren is gebruikt geweest, om daer kolen te konnen en mogen leggen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren en vergunnen aen de Requestranten de toren 
om kolen te mogen leggen so als bij requeste versogt, dog sulx tot wederopseggens toe. 
 
 
243. Den 13 Sept(ember) 1736, fol.79. 
Op den Requeste van Andries Roos remonstreerende hoe dat desselfs moeder voor eenige tijd 
sijnde komen te overlijden, versoekende dat hij de boedel van wijlen sijn moeder onder 
beneficie van inventaris soude mogen aenwenden, en dat wegens sijne absente broeder een 
curator hem mogt worden toegevoegt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Suppliant ’t eerste lid bij requeste 
versogt, en word verder tot curator in den boedel aengestelt de persoon van Jacobus Schrak. 
 
 
244. Den 17 Sept(ember) 1736, fol.79vo. 
Op de requeste van Rutger Bondam als administrator van ’t Burger Weeshuis, alhier 
verplegende Aleijda Keijser, Berend Willem Keijser en Gesina Naaldenberg t’ samen mede 
erfgenamen van wijlen de weduwe van den Burg, voor enige tijd overleden, remonstrerende 
hoe sij aan de mede erfgenamen all voor enige tijd van het overlijden van gemelde weduwe 
kennisse hebben gegeven, sonder dat de twee overige absente mede erfgenamen met namen 
Jannigjen Naaldenberg en Rutger Naaldenberg sijnn opgecomen, en also d’ effecten van den 
boedel in ’t sterfhuis in geen genoegsame bewaringe sijn, en door de tijd souden verminderen, 
so versogten dat de personen Nicolaas Berf en Jacob ten Hove mogten worden geauctoriseerd 
om namens de absente mede erfgenamen de meubile goederen van den boedel neffens de 
Remonstranten ten overstaan van ’t gerigte ten gemenen profijte te mogen vercopen. 
Was geapost:  De personen van Nicolaas Berf en Jacob ten Hove worden geauthoriseerd om 
namens d’ absente mede erfgenamen, met en neffens de remonstranten de gelibelleerde 
boedel te helpen redden en expliceren. 
 
 
245. Den 17 Sept(ember) 1736, fol.80. 
Op de requeste van Ellard Staal, hospes in den Dom van Ceulen, versoekende, terwijl hij om 
sich sijne schuldeijscheren t’ ontdoen, genoodsaakt is, sijne goederen so van husen en andere 
effecten als mede die in de bancq van leninge alhier sijn berustende, publijcq en aan de meest 
biedende, ten overstaan van curateuren te vercopen, dat daar toe mogten worden 
geauctoriseerd de personen van Clamor Vriese en d’ Advocaat Drillinger. 
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Was geapost:  De personen van Clamor Vriese, Dr. Rogier Erkelens en Richard Ketel worden 
mids desen geauctoriseerd om de goederen en effecten van de Suppliant publijcq ad opus jus 
habentium te mogen vercopen. 
 
 
246. Den 20 Sept(ember) 1736, fol.80. 
Op de requeste van de voogden over het onmundige soontje van wijlen de Baron Blankvoort 
tot Benthuis, remonstrerende hoe dat bevinden een process tusschen de Hoog Weledel 
Geboren Here Baron van Wijnbergen tot den Poll hare pupils oom, en wijlen desselfs moeder 
de Douariere Blankvoort litis pendent te sijn, welk process off ten spoedigsten vervolgd off 
door compromissarissen ofte in der minne diende te werden afgedaan, so versogten 
authorisatie om gemelte proces quovis modo het ten voordele des pupils sal geoordeeld 
worden, af te doen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauthoriseerd, om het gelibeleerde process, t’ zij 
door middelen van regten, t’ zij bij wege van compromiss, of ook anders bij accommodement 
op approbatie van Schepenen ende Raden te mogen vervolgen off afdoen. 
 
 
247. Den 29 September 1736, fol.80vo. 
Op den Requeste van Alexandrina van Dedem versoekende te mogen worden begunstigd met 
een summa van 25 guldens. 
Was geapost:  Suppliante word met een summa van vijf en twintig guldens begunstigt eens te 
betalen door de Ontfanger deser Stads Domeinen. 
 
 
248. Eodem [29 September 1736], fol.80vo. 
Op den Requeste van Rutger Bondam als Buitenvader van ’t Weeshuis, remonstreerende hoe 
dat in voorschreven huis gekomen is een soontien van Court Bekking en in in het Kinderhuis 
dat onder Meester ter Veer berustende is een summa van omtrent agtijn á negentijn guldens 
waer op M. Schimmelpennink beslag en arrest op die te goede sijnde penningen gedaen heeft 
om betaling van omtrent ses guldens, versoekende dat het gedane arrest als frivool gelieven te 
ontslaen en te ordonneren dat de penningen aen Suppliant sullen werden betaalt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden ontslaen de gearresteerde penningen uit den arreste, en 
verstaen dat deselve sullen worden gesteld in handen van de boedelredders om daer op na 
bevindinge van dien te kunnen worden gedisponeert. 
 
 
249. Den 29 Sept(ember) 1736, fol.81. 
Op de requeste van de geinteresseerdens van den Ceulsen Dom, versoekende om redenen daar 
bij vermeld, dat Schepenen ende Raden geliefden t’ accorderen, dat sij de gemelde Ceulsen 
Dom cum annexis, so als het is aangecofd, publijcq binnen korten peremtoiren tijd, mogen 
doen vercopen. 
Was geapost:  D’ aangestelde Curateuren in d’ insolvente boedel van Ellard Staal, worden 
geauthoriseerd het gelibelleerde huis, den Ceulsen Dom genaamd cum annexis, op dingsdag, 
so wesen sal den 16 october eerst comende, publijcq en ten overstaan van de Heren 
Hoofdlieden van ’t Broeder Quartier, ad opus jus habentium, te vercopen, en worden de selve 
Curateuren wijders gelast gemelde dach van vercopinge voor aff twee off drie maal door de 
publijcque couranten te laten bekend maken. 
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250. Den 18 October 1736, fol.81. 
Op de requeste van de Hoog Weledel Geboren Heer D.A. Blankvoort en Rutger Roldanus in 
qualiteijt als voogden over d’ onmundige soon van wijlen de Here van Benthuis en de 
Baronnesse Schimmelpenning, remonstrerende hoe op den 20 september laastleden 
geauthoriseerd sijn geworden de Hoog Weledel Geboren Heer Baron van Wijnbergen ende 
wijlen de Baronnesse Schimmelpenning litis pendent, quovis modo het dienstig sal 
geoordeeld worden, off te doen, en aldewijl de Remonstranten ten overeen gecomen sijn om 
het gemelde process aan Compromissarissen over te geven volgens de daarbij vertoonde acte 
van compromiss, so versogten dat Schepenen ende Raden de selve acte geliefden  
t’ approberen. 
Was geapost:  De gelibelleerde acte van compromiss word geapprobeerd, pro ut jacet. 
 
 
251. Den 16 October 1736, fol.81vo. 
Op de requeste van Abraham Marinus van Arssen, coopman t’ Amsterdam, remonstrerende 
hoe hem van Allard Staal wegens geleverde wijnen competerende een summa van f.192 - : - 
waar van tot nog toe geen betalinge hebbende cunnen becomen, so versogd dat de beclaagde, 
welke op gisteren corporeel hadden laten arresteren, op costen van hem Remonstrant mogte 
worden gebragt in besloten hegtenisse omme aldaar  te verblijven tot dat hij de remonstrant 
sal hebben voldaan. 
Was geapost:  Het versogte confinement word geaccordeerd. 
 
 
252. Den 18 Octob(er) 1736, fol.82. 
Op de Requeste van L. Bogaart en P. Backer, als voogden over de onmundige kinderen van 
Willem Henrik Marquet, vertonende, hoe haer pupillen grootmoeder tusschen den 16 en 17 
deser overleden was, waer van hare pupillen erfgenamen waren ab intestato, en also bedugt 
waren, dat daer meer schuld als goed soude sijn, so versogten dat haer mogte werden 
geordonneerd dien boedel of te adieren sub beneficio legis et inventarii, of te repudieren. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne qualiteit geauctoriseerd, om de 
gelibelleerde boedel onder het beneficium van inventaris te aanvaarden, en sulx ten fine en 
effecte, als na regten. 
 
 
253. Den 20 October 1736, fol.82vo. 
Op de requeste van Harmen Roscammer, versoekende enige kleijne meubilen, welke hij op  
’t siekenhuis staande heeft, van daar te mogen halen en vercopen. 
Was geapost:  Op het versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd. 
 
 
254. Den 24 Octob(er) 1736, fol.82vo. 
Op de Requeste van Marrigjen Arents, weduwe van Geert Rutgers versoekende remissie van 
hare verschulde water-pagt d’ anno 1733 tot f.1 - : - en d’ anno 1734 tot f.20 - : - . 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaers van de Stad word de gelibelleerde 
verschulde water-pagt geremitteerd. 
 
 
255. Den 29 October 1736, fol.82vo. 
Op de requeste van de Gemeensman B.H. van Bercum versoekende om de indispositie van  
sijn swager G. van de Weteringe, des selfs looijerije door sijn oudste soon Nicolaas van  
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Bercum te mogen aan de gang houden en laten exerceren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden de voorslag bij de requeste gedaan, rijpelijk hebbende 
geexamineerd en overwogen, accorderen aan de Remonstrant om door desselfs soon Nicolaas 
van Bercum, en op eijgen pericul en risico de looijerije van sijn swager G. van de Weteringe 
gedurende des selfs indispositie, te mogen doen en gaande houden, so en onder dat mids 
nogtans, dat de Remonstrant sal gehouden wesen de selve looijerije met de door hem gecochte 
vellen, aan gemelde sijn swager, bij aldien de selve voor den laatsten dach van de maand 
september des toecomstigen jaars 1700 seven en dertig, aut interim, wederom tot een goede 
dispositie mochte komen, ten minsten tot aan die tijd van den laatsten september toe, tegens 
voldoeninge van het daar aan door hem aangelegde capitaal en interesse hier an begroot, 
wederom te sullen moeten overgeven, sullende het echter in vall opgemelde sijn swager 
langer als geseijde tijd tot het exerceren van de looijerije en het doen van de daar aan annexe 
negotie mogte onbequaam blijven, en na expiratie van dien evenswel van dese sijne 
indispositie weder hersteld worden, het aan de keuse van de Remonstrant verblijven, om het 
een en andere aan sijn swager te cunnen overgeven, off aan hem selfs en voor sijn soon 
Nicolaas van Bercum voornoemd, te mogen behouden en sal de Remonstrant in cass de selve 
de looijerije aan sijn swager wederom binnen de gestelde tijd moeste off ook na de selve 
goedwillig wilde en quame aff te staan, behalven sijn daar toe uitgeschotene penningen voor 
interesse van die ten laste van sijn swager mogen inbrengen en trecken tot seven stuivers per 
maand van het honderd, sullende dan nog bij alder het onverkopentlijk mochte comen te 
gebeuren, dat de selve sijn swager door aanhoudende indispositie in het geheel en voor altoos 
onbequaam mogte verblijven van ooijt de looijerije selfs weder te cunnen exerceren, off ook 
de vellen door de Remonstrant incochd, tegens behoorlijke betalinge over te nemen, de 
Remonstrant verpligd ende gehouden wesen om van de cuiper en kalker, welke hij van sijn 
swager tot het looijen van sijn Remonstrant off soons eijgene vellen sal gebruikt hebben, aan 
sijn swager jaarlijx en alle jaren voor huire te betalen als na looijers recht en bij de selve 
gebruikelijk is. 
 
 
256. Den 2 Nov(ember) 1736, fol.83vo. 
Op den Requeste van de Heer Blankvoort tot Anem, en R. Roldanus voogden over de 
nagelatene minderjarige soon van wijlen de Here Blankvoort tot Benthuis, remonstrerende, 
hoe in dien boedel bevinden een obligatie groot 1500 Caroli guldens capitaal, ten laste van de 
Heer Drost Duite in de Heerlijkheid Borculo, op welke obligatie reeds elf jaren interesse 
verlopen sijn, sonder dat daer van niet tegens staende alle minnelijke aenmaningen betalinge 
op was gedaen, en also Remonstranten qqa: oordelen het best te wesen dat hetselve capitaal 
wierde gedenuntieerd, waer toe dan nog de Heer van Wijnbergen tot de Pollen gesegd hadde 
de originele obligatie nodig te hebben; so versogten hier over te mogen weten haer Wel Edele 
Hoog Agtbaren ordres en consideratie. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctoriseerd, om de 
gelibelleerde originele obligatie ten fine als bij de Requeste vermeld, aan de Heer Wijnbergen 
tot de Pollen onder desselfs recepisse, getekend onder een authentique copie van de 
voorschreven originele obligatie over te geven. 
 
 
257. Den 22 Nov(ember) 1736, fol.84. 
Op de Requeste van Dr. H.E. Hubers, versoekende permissie, om parthijen voor de gerigten 
deser Stad advocando te mogen bedienen. 
Was geapost:  Word aan de Requestrant geaccordeerd, om parthijen voor de gerichten van 
dese Stad advocando te mogen bedienen. 
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258. Eodem [22 November 1736], fol.84. 
Op de Requeste van C. Smaltsius en W. Schuirmeijer, voogden over de onmundige kinderen 
van Jaspar Croese, versoekende auctorisatie om aen Sent Henriks op interesse te geven een 
summa van f.250 - : - guldens onder speciaal verband van desselfs huis aen de Burgwal 
omtrend de Kalverhekken Brug, en van desselfs turf-dragers plaatse. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel worden de 
Requestranten in hunne qualiteit geauctoriseerd, ten fine, als bij de Requeste vermeld. 
 
 
259. Den 22 Nov(ember) 1736, fol.84vo. 
Op de Requeste van Lucas Kok, Jan van Engelen, Jan Podt, Peter Smit, J. van Vinsteren, 
Souverein W. Louis, en Aaltjen Drils, te samen crediteuren van Anna Elisabeth Tullius, 
versoekende, deselve in besloten hegtenisse te mogen brengen. 
Was geapost:  Aan de Requestranten word geaccordeerd om de beklaagde Anna Elisabeth 
Tullius op der selver kosten te mogen setten in gijselinge op de Hagen-Poorte. 
 
 
260. Den 22 Nov(ember) 1736, fol.84vo. 
Op de requeste van Dirk Boele versoekende als enige erfgenaam van de voor enige tijd alhier 
overledene weduwe Bittenaar, dat Evert Molin, door wien de nalatenschap van gemelte 
weduwe is vercochd geworden, mag worden geauthoriseerd ende gelast, de penningen van die 
boedel geprovenieerd, en onder hem berustende, aan de Suppliant te moeten uit tellen. 
Was geapost:  De Roedendrager E. Molin word gelast en geauthoriseerd, om de penningen 
van de vercochte nalatenschap van de weduwe Bittenaar geprovenieerd, en onder hem 
berustende, aan handen van de Suppliant uit te tellen. 
 
 
261. Den 26 Nov(ember) 1736, fol.85. 
Op de Requeste van G. Cotenaar cum suis pagters van ’s lands en Stads wijnen over dese Stad 
van het lopende jaer 1736, versoekende, dat aan haer uit de kooppenningen geprovenieerd van 
de verkofte desolate boedel van Ellard Staal onder cautie de restituendo, so namaals mogte 
bevonden worden, hetselve also niet te behoren, mogte worden uitgeteld een summa van  
f.47 - 10 - 12 aen haer wegens impost en onkosten competerende volgens annexe specificatie, 
door Ellard Staal met sijne onderteikeninge geagnosceerd. 
Was geapost:  De Roedendrager E. Moulijn word gelast, om uit de penningen, geprovenieerd 
van de verkofte boedel, bij de Requeste vermeld, aan de Requestranten onder de 
gepraesenteerde cautie de restituendo, so mogte bevonden worden, jemand nader daar toe 
geregtigd te sijn, uit te tellen de gelibelleerde summa van seven en veertig guldens tien 
stuivers en twaalf penningen. 
 
 
262. Den 29 Nov(ember) 1736, fol.85vo. 
Op de Requeste van Christiaan Backer versoekende dat de voogden over desselfs 
minderjarige dogter mogten worden geauctoriseerd, om onder hem te laten berusten en aen 
hem uit te tellen sodane summa van f.109 - 6 - 10, als aen gemelte sijne dogter was aangeërfd, 
tegens speciaal verband van desselfs huis. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel worden de 
voogden bij de Requeste vermeld, mits desen geauctoriseerd, om de gelibelleerde penningen, 
ten fine als daar bij vermeld, aan den Requestrant uit te tellen, onder speciaal gerigtelijk 
verband van desselfs huis. 
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263. Den 10 Decemb(er) 1736, fol.86. 
Op de Requeste van Bernardus ten Hove, als getrouwd aan Gergjen de Haan, versoekende 
mede uit name van Albert van Dijck, in huwelijk hebbende Hendrina de Haan, de boedel van 
haer vader Jan de Haan te mogen aantasten onder het beneficie van inventaris. 
Was geapost:  De Requestrant word in sijne qualiteit geaccordeerd, om de gelibelleerde 
boedel te aanvaerden onder het beneficium van inventaris. 
 
 
264. Den 20 Decemb(er) 1736, fol.86. 
Op de Requeste van Paulus Croeuger van Slangenburg, remonstrerende, hoe wel genegen 
sijnde sig te leggen op de Looijerije van leer en daer aan annexe koopmanschap, en also daer 
toe een goede gelegenheid van plaatse werd vereischt, die bekwaem is, om enig getimmer en 
looij en kalk-kuipen op te setten, en teffens ook van schoon, klaer lopend water behoorde 
voorsien te wesen, versoekende dat mogte werden aen hem, en sijne erfgenamen verleend de 
plaatse even buiten deser Stads Hagen Poorte, leggende onder aen de Stads Grafte en mure, 
agter en bezijden des Remonstrants pakhuisen, streckende agter van de so genaemde 
Wiltvangstoren af, tot aan die oude toren regt voor de Hagen Poorte, welke praesent voor een 
gedeelte word afgebroken, sullende de Remonstrant, als die oude toren voor de poorte geheel 
is weg gebroken, de genoemde plaats voor langs de strate van het hoek van sijn pakhuisgevel 
af tot aen de Stads mure toe met ene goede schutting ofte vreding afvredigen, en vrij maken, 
en de gemelde plaetse ook tijdelijk door sijne arbeiders tot het gemelde gebruik doen 
vervaerdigen en gereed maken. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren, uit het midden van Schepenen en Raden 
gecommitteerd, hebbende de plaatse, bij de Requeste vermeld, in ogen schijn genomen, en 
daer over met den requestrant gesproken; Js goed gevonden, aen den selven mits desen te 
accorderen en toe te staan, om op de gementioneerde plaatse buiten de Hagen-Poorte te 
mogen setten enige kuipen, ter lengte van ses roeden en twaalf á dartien voeten, beginnende 
van de aangewesene bariere af, en blijvende van de Stads mure af ter distantie van agt voeten: 
En sulx alles bij provisie, en tot Haar Wel Edele Hoog Agtbaren kennelijken wederseggens 
toe. 
 
[In marge]: 1750 den 17 Augusti is het effect van dit apoinctement geaccordeerd aen Bernardus Pileke (Pieleseé), 
koper van dese kuipen en Looijerije cum annexis. 
  
 
265. Den 20 Decemb(er) 1736, fol.87. 
Op de Requeste van Henrik van Tongeren en Lambert van Loo nome uxoris, versoekende dat 
de Heren R. Sabé en J. Steenbergen, hebbende als Schepenen gestaen over het testament van 
wijlen der Requestranten respective broeder en swager Winold van Tongeren en Femmina 
Nagelholt, daer over of onder haer hand, of op vraagarticulen onder ede mogen verklaringe 
geven. 
Was geapost:  Word verstaan, dat de Schepenen, over het testament, bij de Requeste gemeld, 
hebbende gefungeerd, niet gehouden sijn in desen verklaringe te geven. 
 
 
266. Den 12 Jan(uarii) 1737, fol.87vo. 
Op de Requeste van de Opsienders der Mennoniten, versoekende te mogen weten, hoe vele 
interesse door Arend Kluiver soude moeten betaeld worden op een capitale summa van  
f.225 - : - guldens door hem aen de Requestranten verschuldigd, en waer van seden den jare 
1724 geen rente betaeld was etc. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Kinderhuis word verstaan, dat 
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Arend Kluiver sal kunnen volstaan met het betalen van de halfscheid van de renten, op het 
gelibelleerde capitaal verlopen. 
 
 
267. Den 28 Jan(uarii) 1737, fol.87vo. 
Op de Requeste van David ten Hove en Thomas Rouse, voogden over Gesina Broekmans, 
versoekende geauctoriseerd te mogen worden, om met, ende benevens G. ten Clooster hunne 
gemene vaste goederen publijcq ten overstaen van Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders 
Espel te mogen verkopen. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd, om de 
gelibelleerde goederen met en benevens de mede geinteresseerdens, ook sonder adsistentie 
van Heren Hoofdlieden, publijcq, en aan de meest biedende te verkopen. 
 
 
268. Den 29 Jan(uarii) 1737, fol.88. 
Op de Requeste van Dries Henriks en Harmen Voerman, voogden over de onmundige 
kinderen van wijlen Derk Henriks en Jacobjen Willems, remonstrerende hoe met den pupillen 
stiefvader waren overeengekomen, dat aen deselve boven de klederen hebbende tot den 
pupillen moeders lijve behoord, als mede het gene reeds aen de pupillen voor vaders goed was 
bewesen, soude uitkomen ses honderd guldens, sullende dan nog alle de schulden van den 
gemenen boedel blijven alleen tot laste van gemelte Aart Lubberts ingevolge de specificatie 
daer van gemaekt, sullende de overige schulden, so onvermoedelijk buiten de specificatie 
alnog mogten worden bevonden, te samen werden gedragen; versoekende daer van approbatie 
van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaars van de Stad word de gelibelleerde 
gedane uitkoop geapprobeerd. 
 
 
269. Den 7 Febr(uarii) 1737, fol.88vo. 
Op de Requeste van Cornelis Claasen, Stadsmeijer op ’t Haatland, versoekende om 
verscheiden redenen dat aen hem op sijn verschulde pagt mogte verleend een redelijke 
remissie, en in ’t vervolg de pagt jaerlix verminderd met een honderd guldens. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd, dog word aen den Requestrant om redenen op desselfs pagt over den jare 1735, 
gunstiglijk geremitteerd een summa van honderd en vijftig Caroli guldens, eens. 
 
 
270. Den 19 Febr(uarii) 1737, fol.89. 
Op de Requeste van Teunis van Sluis, Schoolmeester te Brunnepe, versoekende, dat het ampt 
van aenspreker op het Camper Eiland als altoos voor henen gecombineerd geweest met de 
voorschreven Schoolmeesters plaetse, door hem ook waergenomen mogte worden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaan, dat den Requestrant de functie van aanspreker 
op het Camper Eiland, als annex aan de Schoolmeesters plaatse, sal kunnen en moeten 
waernemen. 
 
 
271. Den 20 Febr(uarii) 1737, fol.89. 
Op de Requeste van de voogden over de minderjarige kinderen van Willem Henrik 
Marquette, versoekende te mogen werdrn geauctoriseerd, om haer van den boedel van den 
pupillen grootmoeder door den boedelhouder te mogen laten afkopen, of andersins deselve 
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boedel ad opus jus habentium te doen distraheren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden inhaererende haar afgegeven appoinctemente, de dato 
den 18 october laatstleden, auctoriseren dien ten gevolgen de Requestranten mits desen, om 
de goederen van de gelibelleerde boedel ad opus jus habentium te verkopen. 
 
 
272. Den 21 Febr(uarii) 1737, fol.89vo. 
Op de Requeste van Roelof Gerritsen Storm en Willem Storm, als voogden van Elisabeth 
Storm, dogter van Johannes Storm, remonstrerende hoe haer pupillen vader bij sijn 
hertrouwen aen Woltertjen van Gulick in den jare 1733 aen voorschreven dogter bewijs 
gedaen hebbende van ’s moeders goed, en het sig thans na ’s vaders overlijden nu bevind, dat 
die boedel ten tijde van het gedane bewijs met vele meer schulden is beswaerd geweest, als 
die waerdig was; in so verre, dat met de Crediteuren niet hoger hebben kunnen accorderen, als 
tegens veertig percent; versoekende te mogen werden geauctoriseerd, de goederen tot 
betalinge der schulden te doen verkopen, en het gedane bwijs ten prothocollo te doen roijeren. 
Was geapost:  OP het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden de 
Requestranten in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd, om de gelibelleerde goederen ad 
opus jus habentium te verkopen; sullende het gementioneerde gedane bewijs ten prothocollo 
werden geroijeerd. 
 
[In marge]: Siet hier na op den 8 april een requeste gedateerd den 23 februarii. 
 
 
273. Den 2 Meert 1737, fol.90. 
Op de requeste van David ten Hove, Jacob ten Hove en Jan Lanckhorst, versoekende in hare 
qualiteijt als voogden over Aaltjen ten Hove, 1mo, een summa van een duisend Caroli guldens 
op deses Stads comptoir ten lijve van Aaltjen ten Hove tegens agt van het honders jaarlijxs te 
mogen beleggen, en 2do: dat aan haar mogte worden geaccordeerd, om sodanig aandeel als 
gemelde A. ten Hove in een stuk lands, gelegen aan de Slaper bij de Swartendijck, heeft, met 
en neffens andere geinteresseerden te mogen vercopen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Remonstranten om in hare qualiteijt 
ten lijve van Aaltjen ten Hove op deses Stads comptoir te mogen beleggen een capitale 
summa van een duisend Caroli guldens, te verrenten met agt percent in het jaar, sullende met 
dit capitaal een diergelijk capitaal losrenthe wederom werden afgelost, en de lijfrenthe niet 
eerder beginnen te lopen als met de vervalldach van de losrenthe van het af te lossene 
capitaal; en worden de Remonstranten wijders mede in hare qualiteijt geauthoriseerd het 
aanpart in het gelibelleerde stuk lands publijcq en ten overstaan van de Heren Hoofdlieden te 
mogen vercopen. 
 
 
274. Den 11 Maert 1737, fol.90vo. 
Op de Requeste van Christiaan Duvink, hebbende in pagt een Campjen lands in ’t Haatland, 
waar van twee en een halve jaer pagt verschuldigd was; versoekende om desselfs onmagt dat 
hem die pagt mogte worden geremitteerd. 
Was geapost:  Wanneer den Suppliant een jaar van de agterstedige pagt ten Comptoire van de 
Stad sal hebben betaeld, sal hem de resterende een en een half jaer pagt goedgunstelijk 
werden geremitteerd, so als hem sulx in val voorschreven geremitteerd word mits desen. 
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275. Den 11 Maert 1737, fol.90vo. 
Op de Requeste van de Kerkenraad van de Walse Gemeente, versoekende, dat de Capitain 
Craignére mogte werden geauctoriseerd, om aen haer uit te tellen het legaat van 200 guldens 
bij testamente van wijlen Moijse de Galvain aen de Remonstranten gelegateerd; sullende door 
haer van opgemelte legaet werden uitgekeerd aen de Diaconie van IJsselmuiden een summa 
van vijftig guldens ingevolge accoord. 
Was geapost:  De Capitain Craignére word geauctoriseerd ten fine, als bij de Requeste 
vermeld. 
 
 
276. Den 26 Maert 1737, fol.91. 
Op de Requeste van Jan van Ee, remonstrerende, hoe hem Jan Prins van desselfs vader voor 
elf en een half jaer geleden in de kost was bestedet voor ene gulden ’s weeks, en dat de vader 
voor 5 ½ jaer na Indien vertrocken en de boedel insolvent was, dat hij Remonstrant van dat 
kost-geld in seven jaren niets heeft ontfangen; versoekende dat hem in minderinge van het 
kost-geld mogte worden uitgeteld een summa van f.95 - 6 - berustende onder Hans Roelofs 
van der Sluis; sijnde een restant van 100 guldens aen gemelte Jan Prins door sijn moeders 
oom Reinier van Oosterhout, te Bommel overleden, gelegateerd. 
Was geapost:  De persoon van Hans Roelofs van der Sluis word mits desen geauctoriseerd 
ende gelast, om aan den Remonstrant uit te tellen de gelibelleerde summa van vijf en negentig 
guldens ses stuivers, om te strecken ten fine, als bij de Requeste vermeld. 
 
 
277. Den 27 Maert 1737, fol.91vo. 
Op de Requeste van de samentlijke eigenaren en participanten van den Keulsen Dom, 
versoekende, om op de Plantagie een regen back voor ’t huis te mogen maken. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaan, word geaccordeerd en toegestaan tot 
wederseggens toe mits dat daer door geen schade werde toegebragt aan de bomen, daar 
staande, en dat de putte werde gegraven ter plaatsen, daar de tijdelijke Heren Camenaars van 
de Stad sullen oordelen het bevoeglijkste, en met de minste inconvenientie te kunnen 
geschieden. 
 
 
278. Eodem [27 Maert 1737], fol.91vo. 
Op den Requeste van Arent van Muijden J:U:Dr. ontfanger van Salland, hoe dat deselve uit 
sijn erve in goed Streukel genaemt, twee uitgangen aen de Geestelijkheid deser Stad staende 
op fol: 12 verso ad f.3 – 10 – en het tweede fol: 38 verso10 met vier guldens vier stuivers te 
samen bedragende een summa van seven guldens veertien stuivers jaerlijx, welke geneegen 
was af te lossen op Paesschen 1738 het capitaal tegens 3 percento gereekent. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestrant de aflosse bij requeste 
versogt prout jacet. 
 
 
279. Den 27 Maert 1737, fol.92. 
Op de Requeste van de ansprekers ter begraeffenisse, versoekende dat mede mogen 
waernemen de lijcken op de Stads Eilande. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de Requeste gedaan, kan niet worden gedisponeerd, en 
word hetselve dienvolgens afgeslagen. 
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280. Den 1 April 1737, fol.92. 
Op de Requeste van Tomas Rouse en David ten Hove, aengestelde Curateuren over Gesina 
Broekman, nagelatene dogter van wijlen de gemeensman Broekman, versoekende, voor 
deselve de kost te mogen kopen in het Geertruit en Catharinen Gasthuis, en wel in het huisjen, 
open staende door het overlijden van de wede: Kremers, en sulx voor een summa van duisend 
Caroli guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren provisoren van het Geertruit en Catharinen 
Gasthuis worden de Kerkmeesteren van gemelte huis mits desen geauctoriseerd, om Gesina 
Broekman tegens uittellinge van de gepraesenteerde summa van duisend Caroli guldens in het 
gemelte huis, en wel in het huisjen, bij de Requeste gemeld, als kost-koopster te recipieren en 
te verplegen. 
 
 
281. Den 4 April 1737, fol.92vo. 
Op de Requeste van Teunis Rouks, ruiter, thans hier in guarnisoen, en van Henrikjen Bulders, 
meerderjarige jonge dogter en burgeresse deser Stad, versoekende, dat de Kerkenraad mogte 
worden geauctoriseerd, om de Supplianten in ondertrouw aan te nemen. 
Was geapost:  De Eerwaarde Kerkenraad deser Stad word mits desen geauctoriseerd ten fine, 
als bij de Requeste is versogt. 
 
 
282. Den 8 April 1737, fol.92vo. 
Op de Requeste van Arend van Gronouwe, versoekende voor sijn soon Ariaan van Gronouwe, 
oud 21 jaeren, venia aetatis. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis voor des Remonstrants soon Ariaan van Gronouwe 
word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte, als na regten. 
 
 
283. Eodem [8 April 1737], fol.92vo. 
Op de Requeste van Frans Claasen, versoekende venia aetatis voor sijn soon Claas Fransen, 
oud in sijn 23ste jaer. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Espel word de 
versogte venia aetatis aan des Suppliants soon Claas Fransen geauctoriseerd ten fine en 
effecte als na regten. 
 
 
Inseratur jus loco. (op deze plaats ingevoegd). 
 
284. Den 25 Febr(uarii), fol.93. 
Op de Requeste van de Heer D.A. Blankvoordt tot Anem en de ontfanger R. Roldanus, als 
voogden over het onmundige soontjen van wijlen de Here Blankvoort toe Benthuis, 
versoekende enige ordres omtrend verscheiden poincten daer bij vermeld. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit mits desen gerecommendeerd, te 
besorgen; ten einde de sake, in compromis gegeven, so ras doenlijk afgedaan werde; voorts 
worden deselve geauctoriseerd, om een bekwaam persoon te mogen qualificeren tot de 
administratie van de pupils goederen in Gelderland gelegen, mits van desselfs administratie 
aan de Remonstranten, alhier, daer het sterfhuis is gevallen, doende behoorlijke rekeninge 
stylo loci, kunnende de Remonstranten qqa: wijders de capitalen van de pupille beleggen, daer 
de bekwaamste gelegenheid daer toe sal wesen, en ten meesten voordele van de pupille sullen 
oordelen te behoren. 

Pagina 67 van 190 



285. Den 11 April 1737, fol.93vo. 
Op den Requeste van Willem ter Veer versoekende met desselfs volle nigt Engeltien Jans te 
mogen trouwen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen het versoek bij Requeste gedaen. 
 
 
286. Den 25 April 1737, fol.93vo. 
Op de Requeste van Aart Henriks, hebbende het regt van de buiten burgerschap, versoekende 
de weiden als buiten burger te mogen beslaen, ofschoon dit jaer in de Stad woonde. 
Was geapost:  In het versoek, bij de Requeste gedaen, kan niet worden getreden, en word 
hetselve dien volgens afgewesen. 
 
 
287. Den 25 April 1737, fol.93vo. 
Op de Requeste van L. Bongaart en P. Backer, als voogden over de de onmundige kinderen 
van Willem Henrik Market, remonstrerende, hoe dat door de bloed-vrienden van deselve 
kinderen werden aangesogt om die tot haar in Zeeland over te senden, en onder derselver 
opsigt over te laten, neffens een staat van den kinderen inkomen en goederen, met belofte, om 
hetselve indien niet tot een ordentelijke opvoedinge soude kunnen strekken, te willen 
suppleren, versoekende daeromtrend de welmeininge van Schepenen en Raden schriftelijk te 
mogen erlangen, sijnde vaerdig, om ten allentijden staat en rekenschap, waervan een opstel 
daer nevensgaet, te doen. 
Was geapost:  Hier over gehoord en ingenomen de consideratien van de Heren Hoofdlieden 
van het Buiten Espel, hebbende met de Requestranten over den inhoude van de Requeste 
nader gesproken; Is na deliberatie goed gevonden, de Requestranten in hunne qualiteit mits 
desen te auctoriseren, om hunne pupillen nader selver bloedvrienden in de provincie van 
Zeeland, ten fine, als bij de Requeste vermeld, te doen overbrengen; sullende de Requeste 
annexe staat, of inventaris van der pupillen effecten, alhier ter Secretarije werden 
geregistreerd, om ten allen tijden te kunnen strecken, als nae behoren. 
Copie van de voorschreven annexe inventaris van de onmundige kinderen van wijlen  
W.H. Macquet. 
Vier obligatien op het Comptoir van Vollenhove, jeder van een capitaal van een duisend 
guldens de interest daer van is honderd en veertig guldens tegens 3 ½ percent f.140 - : - . 
Een huis tot Oosterholt, en vier morgen land, in het Middelblok gelegen, 
verhuurd voor negentig guldens.       f.  90 - : - . 
Een groeve in de IJsselmuider Kerke     samen  f.230. - : - . 
 
Het beswaer daaeaf. 
De verpondinge is twintig guldens en negentien stuivers  f.20. - 19 - . 
Het vuirstedegeld       f.  9. -    : - . 
Het morgengeld       f.  4. -    : - . 
Het contributie geld       f.  3. - 15 - . 
Voor het halen van aerde uit de meente tot Grafhorst, 
Tot het maken van de dijck      f.   :  - 18 - . 
Precariegeld        f.   :  -   3 - .     f. 38 - 15 - . 
Resteerd voor de kinderen nog een summa van     f.191 –  5 - .  
Buiten reparatie. 
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288. Den 1 Meij 1737, fol.94vo. 
Op de Requeste van Frerik Bakker, versoekende sijn aenpart in de pagt van het Erve van de 
Warder te mogen overdoen aen Teunis Sarris. 
Was geapost:  Word aan de Requestrant geaccordeerd om sijn aenpart in het Erve, bij de 
Requeste gemeld, te mogen overdoen aen Teunis Sarris. 
 
 
289. Den 6 Meij 1737, fol.95. 
Op de Requeste van de Burgermeester H. Vestrink, versoekende dat aen drie van sijne 
kinderen, met namen Aleida Johanna gedoopt den 31 December 1713. Geertruid Bregta, 
gedoopt den 3 Januarii 1716, en Abraham gedoopt den 10 November 1717, mogte werden 
verleend venia aetatis. 
Was geapost:  Aen de drie minderjarige kinderen van den Remonstrant, met namen Aleida 
Johanna, Geertruid Bregta, en Abraham Vestrink, word de versogte venia aetatis mids desen 
geaccordeerd ten fine en effecte als na regten. 
 
 
290. Eodem [6 Meij 1737], fol.95.  
Op de Requeste van Grietjen Adolphs, wede: van Claas Jans, versoekende, dat haer onnosele 
dogter oud veertig jaren, tegens betalinge van vierhonderd Caroli guldens in ene deser Stads 
Gasthuisen mogte worden verpleegd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren provisoren worden de Kerkmeesteren van het 
Boven Gasthuis mits desen gelast, om de dogter van de Suppliante in het voorschreven 
Gasthuis te recipieren en te verplegen, tegens overneminge van de summa van vier honderd 
guldens bij de Requeste gepraesenteerd, en onder conditie dan nog, dat bij het overlijden van 
de Suppliante voor desselfs dogter de erf-portie aan deselve dogter uit hare ouderljke 
nalatenschap competerende, mede vervalle ten profijte van het voornoemde Gasthuis. 
 
 
291. Den 21 Meij 1737, fol.95vo. 
Op de Requeste van L. Bogaerd en P. Backer, voogden over de minderjarige kinderen van 
wijlen Willem Henrik Marquet, versoekende omme op de instantie van der pupillen naaste 
vrienden in Zeeland te mogen werden geauctoriseerd, om haer huis met vier morgen land in 
het Middelblok te mogen verkopen, en de koop-penningen daer van provenierende te 
emploijeren tot aenkoop van obligatien op dese provincie. 
Was geapost:  Wanneer de Requestranten in hunne qualiteit het gelibelleerde huis en land 
penningswaerde na genoegen kunnen verkopen; so worden deselve daartoe mits desen 
geauctoriseerd. 
 
 
292. Den 25 Maij 1737, fol.96. 
Op de requeste van Jan van der Merwede, Scholtus van Ysselmuijden, versoekende met de 
vice bewaarders plaatse van ’t Mastenbroek op d’ emolumenten daar toe staande te mogen 
worden begunstigd. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen haar aangaende, het versoek bij de requeste 
gedaan. 
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293. Den 1 Junij 1737, fol.96. 
Op de requeste van Gerrit ter Wel, remonstrerende hoe hij drie jaren in een huis de 
Geestelijkheid deser Stad toebehorende, staande in de Nieuwstraat op de hoek van de 
Botervats stege gewoond, en daar uit door onvermogen sonder sijne beloofde huirpenningen 
te cunnen betalen hadde moeten vertrecken, versoekende daar van goedgunstig remisse. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheijd, word de 
Suppliant wanneer sijne agterstedige huishuir aan het Comptoir van wijlen de Heer 
Burgermeester en ontfanger J.H. Ridder sal comen te betalen, op de selve schuld geremitteerd 
een summa van twintig Caroli guldens. 
 
 
294. Den 11 Junii 1737, fol.96vo. 
Op den Requeste van Gerrit Jansen, Stadsmeijer op het Eiland versoekende tot weder opbouw 
van sijn afgebrand huis een remissie een gedeelte van sijn verschulde pagt; en voorts de pagt 
voor de volgende jaren van f.515 - : - guldens te stellen op f.400 - : - guldens en dan de pagt 
nog voor tien volgende jaren te continueren. 
Was geapost:  Om redenen bij de Requeste geallegeerd, word aan de Requestrant tot weder 
opbouw van sijn huis mits desen goedgunstiglijk geremitteerd een en een half jaar pagt ter 
summa van seven honderd twee en seventig guldens en tien stuivers; sonder meer, kunnende 
op het overige, bij de Requeste versogt, niet worden gedisponeerd. 
 
 
295. Den 11 Junii 1737, fol.96vo. 
Op de Requeste van Jannes Jansen en Henricus ter Stege, voogden over de kinderen van 
wijlen Jacobus Jansen, in leven volle broeder van de eerste Suppliant, versoekende dat 
deselve eerste Suppliant mogte werden geauctoriseerd, om voor de kinderen tot Gent in 
Vlaanderen te ontfangen een erffenisse aldaer ten haren profijte vervallen ten summa van 90 
guldens. 
Was geapost:  De persoon van Jannes Jansen word mits desen geauctoriseerd, om der 
pupillen erf-portie, bij de Requeste vermeld te ontfangen. 
 
 
296. Den 11 Junij 1737, fol.97. 
Op de requeste van Henr. Vriese, Harmen Jans Avink en Berend Avink, versoekende in 
qualiteijt als momboirs over d’ onmundige nagelaten kinderen van wijlen Gerrit Vos en 
Annigjen Avink, een summa van vijf honderd Caroli guldens hare pupillen toebehorende, 
tegens drie en een halv percento intereste s’ jaars aan enen Gerrit van Assen en sijn ehevrouw 
op een gerigtelijk hijpotheecq van een en een halve morgen lands gelegen op d’ Oostermate in 
het schouten gerigte van Genemuiden, ongeveer een duisend Caroli guldens waardig, te 
mogen uit tellen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare qualiteijt geauthoriseerd, de gelibelleerde 
summa van vijf honderd Caroli guldens, op het gementioneerde onderpand, tegens den  
interest van drie en een halv percent in het jaar, ten profijte van hare pupillen te mogen 
beleggen. 
 
 
297. Den 25 Junii 1737, fol.97vo. 
Op de Requeste van de Secretaris A.S. Greven, versoekende begunstigd te worden met het 
Bolwerk, leggende tegens over desselfs woninge, laetst in gebruik geweest bij wijlen de wede: 
van de Secretaris Meijer. 
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Was geapost:  De Requestrant word met het gebruik van het gelibelleerde Bolwerk, voor so 
verre Schepenen en Raden aangaat, begunstigd, tot wedersegens toe. 
 
 
298. Den 25 Junii 1737, fol.97vo. 
Op de requeste van Trijntje Keijsers, Weduwe van Jelijs van Eijnthoven, versoekende als 
moeder en wettige voogdesse van hare vijf onmundige kinderen, hare eijgendomlijk huis 
staande in de Buiten Nieuwstraat ter eenre zijde Dirk van Gelder en ter anderen zijde Jan 
Scholte met een woonhuisjen staande daar agter in de Buiten Hofstraat, met een summa van 
penningen ten profijte van Hendrik Schimmelpenning, tot goedmakinge van de begraaffenis 
van voorschreven hare man op den 20 deser overleden en tot betalinge van andere schulden te 
mogen beswaren. 
Was geapost:  De requestrante word geauthoriseerd om in hare qualiteijt als moeder en 
wettige voogdesse van hare onmundige kinderen, de huisen in de requeste vermeld, met een 
summa van een honderd en vijf en twintig Caroli guldens, ten profijte van Hendrik 
Schimmelpenning te mogen beswaren. 
 
 
299. Den 27 Junius 1737, fol.98. 
Op den Requeste van de Heeren voogden over de testamentaire erfgenamen wijlen de Heer 
J.H. Ridder, remonstreerende hoe sij in hunne qualiteit met de Burgermeester ter Braeke 
hadden geaccordeert, over eenige openstaende rekeningen van huishuire beginnede met jare 
1732 tot den jare 1736, met voor Burgermeester ter Braak gemeen nabestaende dat gemelte 
Heeren voogden aen geseide Burgermeester ter Braak souden uitkeeren eens tagtentig guldens 
waermede wederzijdze praetensien zouden wesen afgedaen, versoekende daer toe approbatie 
van Haer Wel Edele Hoog Agtbaren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren ’t accoord tussen de gementioneerde Heeren 
voogden en de Burgermeester ter Braak, alhier bij Requeste vervat. 
 
 
300. Den 27 Junii 1737, fol.98vo. 
Op de requeste van Wolter Arendsen en Teunis Berendsen versoekende als naaste buiren van 
de Wede: van Theunis Lubberts, dat Schepenen ende Raden haar ten opbouw van haar 
vevallen hutjen staande te Brunnepe, enige materialen en een stuxs geld uit mededogen 
gelieven toe te leggen. 
Was geapost:  Op het versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd. 
 
 
301. Eodem [27 Junii 1737], fol.98vo. 
Op den Requeste van Armand Charles als uit hoofde van erfenis eijgenaer van seeker huis 
staende onder de Nieuwe Toorn genaemt het Cabelgat voor desen hebbende toebehoort de 
Heer Burgermeester J. van der Wende aen men was vergunt een ledige plaets tegen over 
gemelte huis om deselve te mogen betimmeren, ’t welk ook is geschied, en gebleeven ter 
dispositie van den eijgenaer van gemelte huis deselve gebruikt onverhuirt hebbende tot 1728 
incluis, sedert welke tijd door des Suppliants vertrek na Vrankrijk geen huir van die stal is 
ontfangen, maer wel door de Camenaers en Rentmeesters van de Stad, versoekende 
vergoeding van de huire daer van sedert 1728 genoten, als mede voor andere geleedene 
schade, sijnde dan verder de Remonstrant te vreeden deselve stal voor een redelijke prijs aen 
de Stad weder over te laten. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Suppliant voor sijne gesustineerde 
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praetensie een summa van dertig Caroli guldens eens, te betalen door de ontfanger deser Stad 
domeinen. 
 
 
302. Den 4 Julij 1737, fol.99. 
Op den Requeste van Hubert Londo, als getrouwt aen Anna Margareta Arents, weduwe van 
Jacobus Jansen Lindeboom, remonstreerende hoe derselver kinderen wegens een erenis tot 
Ghend vervallen is aengekomen, een summa van 60 guldens onder der kinderen oom en mede 
voogd Jan Lindeboom berustende nefens desselfs mede voogd Henricus ter Steege swarigheid 
maken om die penningen aen de Suppliant uit te tellen: versoekende die penningen te mogen 
emploijeeren tot twee trijpwevers getouwen, en dat gemelte voogden tot uittellinge van die 
mogten worden geauctoriseerd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftlieden van ’t Broeder Quartier so 
auctoriseeren Schepenen en Raden de voogden bij requeste vermeld om de gelibelleerde 
penningen van sestig Caroli guldens aen de Suppliant uit te tellen, nogtans onder die restrictie 
dat sodane getouwen, en goederen welke voor gemelte penningen sullen worden aengekogt, 
ten allen tijden sullen sijn en verblijven ten profijte van de voorkinderen. 
 
 
303. Den 22 Julij 1737, fol.99. 
Op den Requeste van de Burgermeester G. Bruinier als vader nefens Gerrit Spraakman, en 
Ephraïm Schultz als voogden van Jan Bruinier versoekende dat veniam aetatis voor gemelte 
Jan Bruinier als sijnde in ‘t 23 jaer. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de versogte veniam aetatis als na regten 
gebruikelijk. 
 
 
304. Den 10 Julius 1737, fol.99vo. 
Op den Requeste van Willem van Nunspeet remonstreerende hoe dat hij van desselfs 
kostwinning van ’t linneweeven was ontsteeken versogte derhalven om langs de huisen te 
mogen gaan leeren. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Suppliant het versoek bij Requeste 
gedaen dog sulx tot wederopseggens toe. 
 
 
305. Den 23 julii 1737, fol.99vo. 
Op de requeste van Aaltjen Rijxs remonstrerende hoe op den 20 julii 1720 haar sullende 
verandersaten dat haar onmundige soon Rijk Janssen hadde bewesen een sesde part in vier 
morgen lands in Mastenbroek voor aan d’ Oosterholtse weg gelegen, als mede nog agt en 
twintig gulden op een ander sesde part van voorschreven land, versoekende, also sij door 
langduirige siekte so van haar selfs als voornamentlijk van gemelde haar soon merkelijk was 
ten agteren geraakt, het selve land, terwijl de voogden over hare soon gesteld, beijde waren 
overleden, met de andere participanten te mogen vercopen, om de penningen daar van 
provenierende t’ emploijeren tot verscheijden noodsaaklijkheden, sijnde de Suppliante te 
vreden om het gene wegens gedane bewijs haar soon is competerende, behoorlijk te vestigen 
op het huis de Suppliante toebehorende en door haar bewoond, staande alhier in de Geerstraat. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier, word de 
Suppliante geauthoriseerd om het land in de requeste vermeld, neffens d’ andere 
geintereseerden te mogen vercopen, midts dat sij haar woonhuis voor het bewijs aan haar soon 
gedaan, gerigtelijk wederom kome te verbinden. 
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306. Den 24 julii 1737, fol.100. 
Op de requeste van Hendrick van den Bergh, remonstrerende hoe in pacht heeft een mate de 
Geestelijkheid deser Stad toebehorende, gelegen buiten de Hagen poort bij de Steendijk agter 
de Brunneper Vergaderinge, welke mate door het hooijen van vorige pagtjaren seer is 
uitgemergelt, en de Remonstrant wel genegen soude wesen met modderen en mesten 
merkelijk te verbeteren bij aldien Schepenen ende Raden hem sijn hure die nu in ’t twede jaar 
is nog met een pagtjaar geliefde te verlengen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Remonstrant het versoek bij de 
requeste gedaan, mids dat de selve sijne praesentatie van de gelibelleerde mate te mesten en 
modderen nog geduirende dit tegenswoordige pachtjaar volbrengen, en bij de nieuwe 
verpachtinge het gewone plackegeld betale, en anders niet. 
 
 
307. Den 1 Augusti 1737, fol.100vo. 
Op de requeste van Aaltjen Rijxs, remonstrerende hoe sij neffens haar medegeïnteresseerde de 
Butenvader A. de Haar, ingevolge appostille van Schepenen ende Raden in dato den 23 julii 
laastleden, aan Jan de Reusse hadde verkogd een derde deel in een en een vieren deel morgen 
lands gelegen in de Oosterholtsche Stege voor een summa van f.100 - : - Caroli guldens, waar 
van haar Suppliante competeerde een summa van agt en ’t seventig Caroli guldnes, 
versoekende approbatie van de selve vercopinge, praesenterende die f.78 - : - guldens ten 
profijte van haar onmundige soon Rijk Janssen op haar woonhuis staande in de Geerstraat 
wederom te sullen vestigen. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het gedeelte lands in de requeste vermeld, word 
geaccordeerd, so als se legd, midts dat de Suppliante hare woonhuis voor de gelibelleerde 
summa van agt en ’t seventig Caroli guldens wederom verbinde. 
 
 
308. Den 8 Augusti 1737, fol.101. 
Op den Requeste van A. Wegdam en Abr. Nijenburg, voogden over het nagelatene dogtertjen 
van Claas Sterke, versoekende approbatie van een verkoop van een huis op de Oude Strate, 
over de Rijx Stege, haer voorschreven pupille toebehorede, door haer verkoft aen Matthijs 
Voet voor een summa van f.1045 - : - guldens vrijgeld; als mede, dat mogen worden 
geauctoriseerd, om 600 guldens als onbetaelde kooppenningen op het voorschreven huis te 
mogen laten beleggen. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het huis bij de Requeste vermeld, word mits desen 
geapprobeerd, en worden de Requestranten qqa: wijders geauctoriseerd, om de summa van 
ses honderd guldens, als onbetaalde kooppenningen, tegens behoorlijke interesse op het huis 
te beleggen. 
 
 
309. Den 19 Augusti 1737, fol.101. 
Op de Requeste van de gesamentlijke Erfgenamen van de weduwe wijlen Do. Evert Leij, 
versoekende dien boedel onder het beneficium inventarii te aanvaerden. 
Was geapost:  De Requestranten worden mits desen geauctoriseerd, om de gelibelleerde 
boedel onder het beneficium inventarii te aenvaerden, met assumtie van de oud Burgermeester 
G. van Dijck en de persoon van Jacob ten Hoven, als daar toe gequalificeerd wordende 
Curateuren. 
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310. Den 29 Aug(usti) 1737, fol.101vo. 
Op de Requeste van de weduwe van Henrik Brummel, versoekende om geallegeerde redenen 
in eigendom te mogen hebben een huisjen staende in de Korte Boven Hofstrate, ten behoeven 
van de Stad open gevallen door het vertrek van de weduwe van Klaas Krijgsman. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaers van de Stad, word aan de Requestrante 
het huisjen, in de Requeste gemeld, mits desen in eigendom overgegeven, mits hetselve 
behoorlijk tot een bekwaam woonhuis optimmerende, en dan nog tot een recognitie aen de 
Stad daer voor gevende een summa van ses en dartig Caroli guldens tegens primo Meij des 
volgenden jaers 1738 aen handen van de Camenaars en Rentemeesters van de Stad uit te 
tellen. 
 
 
311. Den 9 Sept(ember) 1737, fol.102. 
Op de Requeste van Dr. L. Bols, versoekende parthijen voor de Regtbanken deser Stad 
advocando te mogen bedienen. 
Was geapost:  De Requestrant word mits desen geadmitteerd, om parthijen voor de Recht 
Banken deser Stad advovando te bedienen. 
 
 
312. Eodem [9 September 1737], fol.102. 
Op de requeste van de weduwe en Erfgename van IJntje Lamberts, versoekende een jaarlijxe 
uitgang uit drie en halve dagmaat middelmerk, in het erve Brunse, aan deses Stads 
Geestelijkheijd toebehorende, groot so sij meenden tot vijftien Caroli guldens en twaalv 
stuivers quijtte koper. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheijd, word de 
versogte aflosse, op aanstaande Paasschen dusend seven honderd agt en dertig, tegens de 
penning drie van het honderd, geaccordeerd, midts dat de Suppliante dan noch te selver tijd 
alle d’ agterstallige verschulde uitgangen voldoen. 
 
 
313. Den 9 Sept(ember) 1737, fol.102vo. 
Op de Requeste van Rutger Roldanus, beneffens Joan de Haan en Willem Storm, in qualiteit 
als Curateuren over het nagelaten onmundig soontjen van wijlen vrouw Rolina Meijer, 
versoekende, dat de voogden en toesigteren ten respecte van de vermoedelijke wettige Erven 
van wijlen Wolterus Meijer mogten werden aengesteld. 
Was geapost:  Zij gesteld in handen van de beklaagde de Burgermeester Meijer, om hierop te 
berigten op Donderdag eerstkomende, so wesen sal den 12 deser lopende maand. 
 
[Den 14 Sept(ember) 1737, nader geappost]: 
Schepenen ende Raden ten genoegen regtens sijnde gebleken, dat gene echte geboorte van 
wijlen Wolterus Meijer ten tijde van het testament, door wijlen de weduwe van de Secretaris 
Meijer voor Schepenen deser Stad gepasseerd den 30 Maert 1735 in leven is geweest; 
ordonneren de Requestranten, om met de Burgermeester Meijer te treden tot schiftinge, 
scheidinge en deilinge van de nalateschap van opgemelte wijlen weduwe van de Secretaris 
Meijer ingevolge desselfs voorschreven testamente van den 30 Maert 1735. 
 
 
314. Den 16 Septemb(er) 1737, fol.102vo. 
Op de Requeste van Lourens de Pool, versoekende te mogen aflossen aen den armen een 
jaerlixe uitgang van 19 stuivers agt penningen gaende uit een huis staende Boven Poorte, en 
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dat de Bedienaren der Armen gequalificeerd mogten werden om het capitael daer voor tegen 
vier percent te ontfangen, en daer voor te quiteren. 
Was geapost:  Word aan de Requestrant mids desen geaccordeerd, om de gelibelleerde 
uitgang tegens Paasschen des toekomstigen jaars 1738 af te lossen, en worden de Bedienaren 
der Armen geauctoriseerd ten fine, als bij de Requeste vermeld. 
 
 
315. Den 19 Sept(ember) 1737, fol.103. 
Op de Requeste van H. van den Berg, J. Croese en J. Lankhorst, voogden over de 
minderjarige kinderen van Hermannus Nunnik, versoekende om geallegeerde redenen te 
werden geauctoriseerd, om met de weduwe van Hermanus Nunnik te treden tot schiftinge, 
scheidinge, en deilinge des boedels. 
Was geapost:  De Requestranten worden mits desen geauctoriseerd ten fine als bij de 
Requeste vermeld; En word de weduwe van Hermanus Nunnik geordonneerd, om bij haer een 
bekwaam persoon te assumeren, welke haer bij de schiftinge, scheidinge en deilinge van den 
boedel adsisteerd, en desselfs interesse waarneemd, en sodane persoon binnen 24 uiren te 
praesenteren aen de tijdelijke Heren Praesidenten, welke bij ontstentenisse van dien wel 
expresselijk werden geauctoriseerd, sulk een persoon ten fine voorschreven te nomineren. 
 
 
316. Den 23 Sept(ember) 1737, fol.103vo. 
Op de Requeste van Alexandrina van Dedem. 
Was geapost:  Suppliante word begunstigd met een summa van 25 Caroli guldens, eens, te 
betalen door de ontfanger van de Stad. 
 
 
317. Den 28 Sept(ember) 1737, fol.103vo. 
Op den Requeste van Arent Warnerus van Diepen hoe dat Suppliant mede erfgenaem is van 
sijn grootvader Arent Warnerus van Dypen, en sijnde een en twintig jaren gepasseerd, en 
alsoo de Suppliant nu al 27 maanden de zee bekruist heeft als onder, en daar na Opper 
Chirurgijn, en weder geneegen sijnde sijn kunst verder te  oeffenen en sig weder ter zee in die 
qualiteit te begeeven en sijnde nog eenige meubilen onder de momberen berustende welke die 
geerne aen Suppliant tot sijn voordeel souden overgeeven, versoekende de Suppliant veniam 
aetatis. 
Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftlieden van het Broeder Quartier word aen 
de Supliant de versogte venia aetatis geaccordeert, en worden de momberen geauctoriseert de 
meubilen en penningen onder hun berustende aen de Suppliant uit te tellen, wanneer sij van 
de aanneminge en vertrek van de Suppliant sijn versekert. 
 
 
318. Den 5 Octob(er) 1737, fol.104. 
Op de Requeste van Abraham Vestrink JUDr. 
Was geapost:  De Requestrant word geadmitteerd, om partijen advocando voor de Recht 
Banken deser Stad te mogen bedienen. 
 
 
319. Den 5 Octob(er) 1737, fol.104. 
Op de Requeste van Harmen Beerthuis, Willem Rutgersen Cuiper, en Jacob de France, 
secretaris van Demmerik en Vinkeveen, in qualité als speciale gevolmagtigde van Elisabeth 
Smits voor haer selve en als procuratie hebbende van haer broeder Jan Smits; als mede van 
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Henrik Kleibeuken, te samen voor verre het grootste gedeelte erfgenamen van wijlen Hans 
Crull en Geertje Lieuwes Bootsma, in leven Ehelieden, remonstrerende hoe dat ingevolge 
goedvinden van alle de Erfgenamen op den 22 julii laetstleden publijcquelijk aen Warnar van 
Diepen hadden verkoft een huis, staende alhier op de Oude Strate, tegen overhet Stadhuis; dat 
de koper wel gereed was, om in gevolge de koops-conditien de koop-penningen te betalen 
tegens behoorlijken overdragt, dat sij Remonstranten daer toe voor haer portien ook gereed 
waren, dog daer inne verhinderd wierden, door vier mede geïnteresseerdens, met namen 
Fredrik Broekman, die mede Erfgenaam was voor een negende gedeelte, en Henrik Mol, 
Henrik Matthuij, en N.N. Offerman, te samen mede erfgenamen voor 3 / 36 parten; welke alle 
vier in gebreke bleven hare voorschreven respective portien in de voorschreven 
kooppenninge, of selfs te komen ontfangen, of ten dien einde een volmagtiger alhier te 
stellen; strijdig niet alleen tegens hare gedane verkoping, maer ook tegens hare afgegevene 
beloften, welke nog ten overvloede aen deselve gerichtelijk hadden gedaen insinueren, 
blijckelijk uit de annexe geëmploicteerde acte van insinuatie; versoekende, om dese en andere 
redenen meer, dat zij Requestranten mogten werden geauctoriseerd, om een jeder van haer, so 
in privé als in qualité sijn aandeel in de uitgeloofde koop-penningen te mogen ontfangen, om 
den overdragt te doen; alsmede, dat wegens het aandeel, de non Comparanten competerende, 
den voorschreven coper dies aengaende mag werden gesteld in de possessie van deselve 
huisinge, en de penningen geconsigneerd ten Secretarije alhier. 
Was geapost:  De Requestranten worden mits desen geauctoriseerd, om hunne respecive 
portien in de koop-penningen van het verkofte gelibelleerde huis jeder so voor sig selfs, als 
qqa:, te ontfangen, en van derselver aendelen behoorlijke overdragt te doen aen koperen; 
welke mits desen mede werden gequalificeerd, om de portie der kooppenningen, de non 
Comparanten competerende, ter Secretarije alhier te consigneren. 
 
 
320. Den 22 Oct(ober) 1737, fol.105. 
Op den requeste van Willem Denecamp de oude, remonstreerende hoe dat alhier in de 
Geerstrate heeft staen een bouwvallig huisien beswaert met een jaerlijxe uitgank aen dese 
Stads Geestelijkheit van vijf goudguldens waer van drie jaren sijn verlopen, en het gemelde 
huis seer bouwvallig en bijna onbewoonbaer sijnde, so was de Suppliant genootsaekt 
voorschreven huis voor den uitgank te laten leggen ten ware haer Wel Edele Hoogagtbaren 
den Remonstrant voorschreven drie jaren gelieven te remitteren, en voorts den uitgank op de 
helft te verminderen in welk geval de Remonstrant aenneemt ’t selve te repareeren en op te 
timmeren. 
Was geapost:  Op het raport van de Camenaer van de Geestelijkheit word aen de Suppliant de 
drie jaren uitgank geremitteert, en word deselve in ’t vervolg vermindert op de halfscheid van 
drie guldens tien stuivers jaerlijx, mits dat de Suppliant voorschreven huis so ras doenlijk en 
ten eersten wederom ordelijk repareere, optimmere en bewoonbaar make. 
 
 
321. Den 3 Nov(ember) 1737, fol.105vo. 
Op den Requeste van Petronella Geertruit en Mattha Wesselstein versoekende een jaerlijxen 
stuiver tot alimentatie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden begunstigen de Supplianten met een summa 25 Caroli 
guldens eens, te betalen door de ontfanger deser Stads domeinen. 
 
 
322. Den 9 Nov(ember) 1737, fol.105vo. 
Op den Requeste van de Gildemeesters van ’t metselaers gilde versoekende dat de persoon  
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van Assuerus van Grafhorst als Mr. Leijendekker gehouden sal sijn ’t gilde te winnen en daer 
voor te betalen 75 guldens. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat de persoon van Assuerus van Grafhorst 
gehouden sal sijn ’t gilde te winnen en daer voor te betalen ingevolge de inhoud van de 
gildewet daeromtrent gestatueert. 
 
 
323. Den 23 Decemb(er) 1737, fol.106. 
Op de Requeste van de Major C. Croff; versoekende, tegens Paasschen aenstaende aen de 
Geestelijkheid te mogen aflossen een uitgang van elf guldens jaarlix, gaende uit desselfs huis, 
staende in de Groene Strate, in het Cellebroeders Quartier; En dan nog een uitgank van twee 
goudguldens jaarlix, gaende uit desselfs Erve lands, gelegen op Camperveen, van ouds 
genaemt Ruitenburgs Erve. 
Was geapost:  Word aan de Requestrant mits desen geaccordeerd, om de beide gelibelleerde 
uitgangen op Paasschen aanstaande aan de Geestelijkheid van dese Stad te redimeren en af te 
lossen. 
 
 
324.  Den 31 Decemb(er) 1737, fol.106. 
Op de Requeste van Jan Cloecke, als voogd over Peter Lijndraeijer, hoe een derde in een 
sesde gedeelte in een Erve in Camperveen, mandelig met de Major C. Croff op approbatie van 
Schepenen en Raden hadde verkoft. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het aenpart lands van des Requestrants pupil, bij de 
Requeste vermeld, word mits desen geapprobeerd. 
 
 
325. Den 7 Jan(uarii) 1738, fol.106vo. 
Op de Requeste van Dr. Rogier Erkelens, versoekende van sijn eed, als gemeentsman te 
mogen worden ontslagen. 
Wa geapost:  De Requestrant word mits desen van sijn eed, als gemeentsman gedaan, 
ontslagen. 
 
 
326. Eodem [7 Januarii 1738], fol.106vo. 
Op de Requeste van Jan Versmit continerende hetselfde versoek. 
Was geapost:  Gedisponeerd als op de vorige Requeste. 
 
 
327. Eodem [7 Januarii 1738], fol.106vo. 
Op de requeste van Hendrick Ploeg en Gerrit Ploeg voor haer selfs en als wettige 
gevolmagtigden van hare suster Geertruij Ploeg weduwe van Abraham Nijenveen, 
remonstrerende hoe sij bij testamente van haar moeij Sara Ploeg weduwe van Barend 
Baarthuis, jeder, nefens nog twee minderjarigen, voor een vijfde geinstitueerd sijn tot 
erfgenamen, en also nu de voogden van die twee onmundigen, haar het interest van hare 
pupillen weijnig schijnen te behartigen, en de Remonstranten daarom met de voorschreven 
boedel t’ expliceren tot dus verre hebben moeten stille staan, en hare affaires egter niet 
toelaten haar alhier langer op te houden, so versoeken dat Schepenen ende Raden de personen 
van Hermen Beerthuis en Gabriel ten Clooster wilden authoriseren om gesegde boedel te 
helpen schiften, scheijden en deijlen. 
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Was geapost:  Wanneer de voogden over de twee minderjarige Erfgenamen van wijlen Sara 
Ploeg, weduwe van Barend Baarthuis, na expiratie van de tijd ses weken, na behoorlijke 
summatie aan haar, en harer pupillen interesse in de nagelaten boedel van gemelde Sara Ploeg 
alhier waar te nemen, gedaan, ten dien eijnde all noch mogten blijven verweijgeren over te 
komen, ofte daar jemand harent wegen genoegsaam te qualificeren, worden de personen van 
Hermen Beerthuis en Gabriel ten Clooster geauthoriseerd ten fine als bij de requeste versogd. 
 
[In marge]: Den 25 October 1738. Gecompareerd Anthoneij Ploeg meerderjarig jongman, en de personen 
Harmen Beerthuis en Gabriel ten Clooster goeder administratie in de boedel van wijlen Sara Ploeg, weduwe van Barend 
Baarthuis, ende ontrigtinge van de goederen bij hem comparant in de selve aangeërfd, bedankt, verclarende daarvan voldaan 
te wesen en voor alle aanmaninge te caveren sonder argelist. Coram: B. van Marle; G. van der Linde. 
 
 
328. Den 7 Jan(uarii) 1738, fol.107. 
Op de requeste van de Gemeenman Harmen Nuis, versoekende een jaarlijxe uitgang ter 
summa van veertien Caroli guldens ten profijte van de Geestelijkheijd, uit seker huis, staande 
op de hoek van het Mook Steegje, juffrouw ten Toorn weduwe Croms toebehoord hebben, en 
nu bij de Remonstrant aangecochd, op Paasschen 1738 te mogen aflossen. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Requestrant de gelibelleerde uitgang 
op Paasschen aanstaande te mogen aflossen. 
 
 
329. Den 21 Jan(uarii) 1738, fol.107vo. 
Op de Requeste van Christiaan Duivink versoekende remissie van een summa van f.27 - : - 
guldens door hem aen de Geestelijkheid alnog verschuldigd wegens pagt van een campjen in 
Dronthen. 
Was geapost:  De gelibelleerde summa van seven en twintig Caroli guldens word mits desen 
geremitteerd. 
 
 
330. Den 23 Jan(uarii) 1738, fol.107vo. 
OP de Requeste van Anna Catharina Swenkens, weduwe Henrik Wijers, versoekende een 
jaerlix subsidie. 
Was geapost:  De Suppliante word mits desen begunstigd met een summa van vijf en twintig 
Caroli guldens eens, te betalen door de Collecteur de Haan; Dog sal dit in geen consequentie 
voor het toekomende mogen werden getrocken. 
 
 
331. Den 20 Jan(uarii) 1738, fol.108. 
Op den Requeste van Antoni van Laar, en Laurens Pool voogden over Boudewijn Scheper 
onmundige soon van Hermanus Scheper en Catharina Onkhuis; versoekende tot afbetalinge 
van eenige schulden des pupils, wonende tot Amsterdam te mogen verkopen een derde van 
een huisien op de Oudestraat bij de Geerstraat voor 125 guldens. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek bij den requeste gedaen. 
 
 
332. Den 5 Febr(uarii) 1738, fol.108. 
Op de Requeste van Joan en Berend Jacob ter Welberg, voogden over de minderjarige 
nagelatene dogter van wijlen de Burgermeester Tollius, versoekende approbatie van een 
gedane verkoop van een huisjen staende alhier op de Vloetdijk, door haer Requestranten qqa: 
verkoft aen de weduwe Wijnvoorden voor twee honderd guldens. 
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Was geapost:  De gedane verkopinge van het huisjen, bij de Requeste vermeld, word mits 
desen geapprobeerd. 
 
 
333. Den 6 Febr(uarii) 1738, fol.108vo. 
Op den Requeste van de Heeren voogden over de minderjarige Testamentaire erfgenamen 
wijlen de Heer Ontfanger Ridder versoekende dat aan Haer namens de Geestelijkheijd mogte 
worden afgeschreeven de pagt van 6 morgen lands geleegen in Mastebroek op de Nieuwe 
Weeteringe jaers ad 60 guldens en sulx van de jaren 1729 tot 1735 monterende de summa van 
f.420 - : - en dan nog Martini 1736 aen de ontfanger Nijenburg ad f.60 - : - so bij Henrik 
Petersen Snel sijn gepagt geweest. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestranten het versoek bij 
requeste gedaen. 
 
 
334. Den 8 Febr(uarii) 1738, fol.108vo. 
Op den Requeste van de Heer Burgermeester Eckelboom, Jan Coen, Willem Smit en de 
weduwe Abr. De Haen versoekende, te mogen aflossen een uitgank van vier guldens vier 
stuivers ten lasten van de Geestelijkheit leggende op haer aenpart in een Dronter erve het 
Princen Slag genaemt, en sulx tegens 4 percento. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren de aflosse bij requeste versogt tegens vier 
percento en sulx tegens Paesschen 1739. 
 
 
335. Den 8 Febr(uarii) 1738, fol.109. 
Op de Requeste van H. Eckelboom als buitenvader in het Kinderhuis, versoekende approbatie 
van een gedane verkoop van eeen derde part in een huisjen te Brunnepe, als mede van een 
ledige plaets, door hem in voorschreven qualiteit verkoft aen Peter Louwsen te samen voor 
honderd guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren word de gedane verkoop bij de 
requeste gemeld geapprobeerd. 
 
 
336. Den 17 Febr(uarii) 1738, fol.109. 
Op de requeste van Pieter van Jngen en Jan Keteltas, als voogden over het onmundige kind 
van Pieter van der Gast, met namen Maria van der Gast, remonstrerende hoe het bewesene 
vaders goed van hare pupille ter summa van twee honderd en vijftig Caroli guldens was 
belegd op een huisjen staande alhier op de Vloetdijk bij de Calverhecken brugge, het welk in 
’t kort sodanig soude komen te vervallen dat naderhand weijnig soude cunnen gelden en also 
de Supplianten een coopman met name Hendrik van der Gast tot dat huisjen hadden  
aangetroffen, welke daar voor praesenteerde een summa van twee honderd en vijftig Caroli 
guldens versoekende dat Schepenen ende Raden die vercopinge gelieven te approberen. 
Was geapost:  De Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier ter vergaderinge hebbende 
gerapporteerd, dat Hendrick van der Gast de gelibelleerde summa van twee honderd en vijf en 
dertig Caroli guldens, door hem voor het huis in de requeste vermeld, gepraesenteerd, hadde 
vermeerderd met een summa van vijftien Caroli guldens, en dat hetselve huisjen hadde 
aangenomen voor een summa van twee hondert vijftig Caroli guldens, hebben Schepenen 
ende Raden de versogte verkopinge van het gemelde huisjen voor die summa van twee 
honderd en vijftig Caroli guldens geaccordeerd. 
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337. Den 20 Febr(uarii) 1738, fol.109vo. 
Op de Requeste van Henrik Hillebrants en Jan Lamberts als momberen over de onmundige 
kinderen van Aert Harmsen, versoekende approbatie van de uitkoop door Aert Harmsen 
gedaen van sijne onmundige broeder en suster gemelt van haer vaders goed voor een summa 
van drie honderd en vijftig guldens etc. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van Buiten word het gelibelleerde 
accoord ten aansien van de minderjarigen, daer bij geinteresseerd, mits desen geapprobeerd. 
 
 
338. Den 27 Febr(uarii) 1738, fol.110. 
Op de requeste van Frerick Hendriksen Schocker en Jan Gerrits Coenderink als momboiren 
over Anna Caspers onmundige nagelatene dochter van wijlen Casper Franssen van Ulsen en 
Jannigjen Peters in echte verweckt, versoekende aan geseijde hare pupille, om redenen bij de 
requeste vermeld het aan haar bewesen vaders goed te mogen vergeven. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare qualiteijt geauthoriseerd, om aan hare 
pupille Anna Caspers haar bewesen vaders goed te mogen overgeven. 
 
 
339. Den 1 Maert 1738, fol.110. 
Op de Requeste van J.M. Lemker, Douariere wijlen de Burgermeester W.H. Gansneb genaemt 
Tengnagel, versoekende, dat aen haer mogten worden betaeld enige pensien haer volgens de 
hand van wijlen de secretaris R. Lemker nog competerende van de jaren 1711, 1714, en 1715. 
Was geapost:  Jn gevolge resolutie van Schepenen en Raden van den 8 Augusti 1735 sullen 
de gelibelleerde te goede sijnde pensien over de jaren 1711, 1714, en 1715 te samen ter 
summa van honderd dartig guldens agt stuivers, aan de Requestrante worden betaald uit het 
overschot van de Stads Camer 1735, tegens overgave van de drie pensie-briefjes onder de 
hand van wijlen de Secretaris R. Lemker afgegeven. 
 
 
340. Den 1 Meert 1738, fol.110vo. 
Op de requeste van Hend. van den Bergh, Jan Lankhorst en Jannes Kroese als voogden over 
de kinderen van de weduwe Nunninck, als mede Jacob ter Huisté en Claas Willemsen Vos, als 
voogden over de weduwe Nunninck selfs, versoekende agt huisjes staande op de Vloetdijck 
en Buten Hoff Straat, om redenen bij de requeste vermeld, ten profijte van de boedel te mogen 
verkopen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare qualiteijt geauthoriseerd, om de agt 
gelibelleerde huisjes, als mede het huis staande op de Vloetdijck op de hoek van de 
Kalverkecken weg, ten meesten profijte van de weduwe en de minderjarigen ’t zij uit de hand 
op approbatie van Schepenen ende Raden, off publijcq ten overstaan van de respective Heren 
Hoofdlieden te vercopen. 
 
 
341. Den 4 Maert 1738, fol.111. 
Op de Requeste van de voogden over de miderjarige nagelatene soon wijlen de Capitain J.O. 
van Jngen, hoe haer van de Here Tengnagel toe den Bonckenhave waren competerende twee 
distincte capitalen, de ene ter summa van f.650 - : - guldens en de andere ter summa van 
f.1400 - : - guldens met de interesse in ’t geheel, en also niet tegen staende al voor enige jaren 
de opsage daer van door hare ware gedaen nog de capitalen nog de interesse van dien hadden 
kunnen bekomen, versoekende te werden geauctoriseerd om de Here Tengnagel van 

Pagina 80 van 190 



Bonckenhave in claringe te mogen roepen, ten einde betalinge te erlangen, of de Supplianten 
gesteld buiten alle namaninge en verantwoordinge voor desen. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd, om de 
beklaagde in claringe te beroepen ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
342. Den 8 Maert 1738, fol.111vo. 
Op de Requeste van Grietjen Adolphs, weduwe van Claas Jans en desselfs meerderjarige 
kinderen Cornelis en Adolph Claasen, versoekende ten aensien van derselver respective 
innocente dogter en suster approbatie van een gedane verkoop van een stuk lands, genaemt de 
Akkers, gelegen onder Grafhorst, door haer verkoft aen de Major C. Croff voor 1526 guldens 
als mede auctorisatie, om hetselve land te transporteren. 
Was geapost:  De gedane verkoop van het land, bij de Requeste gemeld, word ten aensien 
van de innocente dogter en suster respective van de Requestranten mits desen geapprobeerd, 
en worden deselve Requestranten wijders geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
343. Den 10 Meert 1738, fol.112. 
Op de Requeste van Johanna Kinet (Cornet) weduwe Manschot, versoekende om redenen van 
onvermogen, afschrijvinge van een jaarlijxse uitgang ten profijte deser Stad ter summa van 
vier goudguldens, gaande uit een huisjen de Suppliante toebehorende, staande agter de 
Nieuwe Muir, tegens over van Wijhe. 
Was geapost:  Op het versoek bij de requeste gedaan, can niet worden gedisponeerd, en sal 
het gelibelleerde huisjen bij manquement van betalinge van den uitgang, ad opus jus 
habentium, worden vercochd. 
 
 
344. Den 27 Meert 1738, fol.112. 
Op de requeste van Gerharda Bulters weduwe van Jan de Witte, remonstrerende hoe door 
veragtering van haar staat was genoodsaakt, te verkopen seker huis, erve ende where staande 
alhier in de Boven Nieuwstraat, en sulx voor een summa van twee honderd sestien Caroli 
guldens en tien stuivers aan Jacob van Dijk, boven een uitgang van drie Caroli guldnes en tien 
stuivers jaarlijxs aan de Boven Kerke, en dan nog van ene goudgulden jaarlijx te betalen aan 
Dirk Neefjes Vergaderinge, versoekende ten opsigte van haar vier onmundige kinderen 
Bernhardus, Gerrit, Jan Berend, en Jannes de Witte, dat gesijde verkopinge mogte worden 
geapprobeerd. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het gelibelleerde huis, word op het rapport van de 
Heren Hoofdlieden van ’t Broeder Quartier, ten respective van d’ onmundigen geapprobeerd, 
pro ut jacet. 
 
 
345. Den 31 Meert 1738, fol.112vo. 
Op de requeste van Christiaan Stroomberg, remonstrerende hoe hij met Willem Knoch  
d’ oude tot voogd was aangsteld over d’ onmundige kinderen van Willem Schermer, en 
Willem Knog nu overleden sijnde, de Remonstrant namens des selfs pupillen Jan en Willem 
Schermer, stond t’ ontvangen d’ erfportie van hare grootvader, versoekende voor off met een 
mede voogd te mogen worden voorsien. 
Was geapost:  Op de remonstrantie van de gemeensman Laurens de Pool, word deselve 
geauthoriseerd om met en neffens de Remonstrant, den boedel van wijlen Willem Knoch  
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d’ oude, ten behoeve van d’ onmundige kinderen van Willem Schermer, te helpen schiften, 
scheijden en deijlen. 
 
 
346. Den 2 Apr(il) 1738, fol.112vo. 
Op den Requeste van Assien Berents, remonstreerende, hoe dat van de Geestelijkheit in huire 
heeft twee en een halve morgen lands leggende buiten dijks aen Cellemuiden genaemt de 
Kromme Kamp waer van de ommetrek bestaet in negen campen waer van door de eigenaren 
reets vier bedijkt sijn onder welke der Remonstranten land is gehoorende, en dat de eigenaren 
van voornoemd onbedijkte land te samen van voorneemens waren ’t haere aen de dijk van 
vier campen, aen te dijken en dat vijf voet slepende waer in de Geestelijkheit ongeveer veertig  
voeten soude maken waer van de roede soude bedragen 2 guldens tien stuivers versoekende 
de Requestrant dat Haer Wel Edele Hoog Agtbaren daer in geliefden te bewilligen om op 
desselfs kosten ’t selve te maken mits dat aen hem twee volle pagt jaren tot dit tegenswoordig 
wierde verlengt en dan ieder jaer vermindert met 2 guldens pagt etc. 
Was geapost:  Wanneer de Suppliant ’t land behoorlijk sal hebben bedijkt word aen hem de 
twee volle pagt jaren bij desen verlengt, mits daer voor jaers betalende de summa van 32 
guldens als mede de plakke gelderen, daer toe staende, onder conditie dat hij voornoemde dijk 
wel sal hebben te onderhouden, en voor namentlijk dat in ’t laeste pagt jaer deselve behoorlijk 
worde voorsien, en weder in goede order aen de Geestelijkheit overgelevert. 
 
 
347. Den 16 April 1738, fol.113vo. 
Op den Requeste van de weduwe van Cristiaen Duijvink versoekende een jaer remissie van 
een campien lands in ’t Haatland voor een summa van seven en twintig guldens bij harer 
gepagt geweest, en dat zij de overige pagtjaren mag overdoen aen Arent Petersen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden remitteren aen de Suppliante de halfscheit van de pagt ter 
summa van dertien guldens,tien stuivers alsmede de overdoeninge van gemelte land, aen 
Arent Petersen mits dat deselve stelle twee sufficiente borgen ten genoege van de Heeren 
Camenaers en Rentmeesters. 
 
 
348. Den 21 April 1738, fol.113vo. 
Op de Requeste van Femmigjen Hullemans, versoekende een maandelijkse onderstand tot 
hare nodige subsistentie. 
Was geapost:  Op het versoek bij de Requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd; dog word de Suppliante mits desen begunstigd me tien goudguldens, eens, te 
betalen door de lopende Stads Camer. 
 
 
349. Den 21 April 1738, fol.114. 
Op de requeste van A.G. van Renoij, weduwe van wijlen d’ Advocaat en Gemeensman Gerrit 
Jan ten Oever, borgeresse deser Stad en haar domicilium houdende ten huise van de 
Gemeensman en Major Croff, remonstrerende hoe sij een stuk lands gelegen in Panders Erve 
tot Giethoorn, hercomende van haar vaders zaliger hadde vercogd aan Albert Jans Kale cum 
suis tot Giethoorn voor een duisend Caroli guldens vrij geld, te sien uit d’ annexe koopbriev, 
versoekende om redenen bij de requeste breder vermeld, dat Haar Wel Edele Hoog 
Agtbaarheden als overmomboiren ten opsigte van de Remonstrantes minderjarige kinderen 
dese coop geliefden t’ approberen. 
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Was geapost:  De gedane verkopinge van het gelibelleerde stuk lands word ten opsigte van 
des Remonstrantes minderjarige kinderen geapprobeerd pro ut jacet. 
 
 
350. Den 21 April 1738, fol.114. 
Op den Requeste van Harmen Beerthuis en Gabriel ten Klooster als voogden over de twee 
onmundige kinderen van wijlen Henrik Ploeg met name Antoni en Jan Ploeg remonstreerende 
hoe dat er nog eene obligatie van de overleede Sara Ploeg van een duijsend Caroli guldens is 
berustende onder Gerrit Ploeg de oude, wonagtig te Amsterdam en de mede erfgenamen van 
Sara Ploeg gemelde obligatie willende opeissen, en sulx niet wel kunnende doen sonder dat de 
Supplianten voor haer pupillen daer mede in bewilligen. En also den eersten Suppliant sig 
daer in beswaerd bevind dat verscheiden malen van de overleeden heeft horen seggen so selfs  
na het maken van haer Testament dat gemelte obligatie niemant anders soude hebben of 
profiteeren als gemelte Gerrit Ploeg de oude, en de mede erfgenamen sustineeren dat gemelte 
obligatie haer en des Supplianten pupillen sijn toebehorende om reden dat daer aparent geen 
handscrift door de overleedene is gegeeven, versogten derhalven dat Haer Weledele 
Hoogagtbaren haer gelieven te ordonneeren of sij voor haer pupillen daer mede in sullen 
treeden om gemelte obligatie te vorderen, of daer van af te sien. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat de Requestranten sig sullen kunnen en 
moeten reguleeren na de mede geinteresseerdens en erfgenamen, en worden deselve 
geauctoriseerd gementioneerde obligatie op te eisschen, of daer van af te sien so als sij sulx te 
samentbest sullen oordeelen. 
 
 
351. Den 1 Meij 1738, fol.115. 
Op de Requeste van de voogden over de minderjarige Erfgenamen van wijlen Willem Knoch, 
versoekende approbatie van een verkoop van een huis met een koe- paerde- en schapenstal, 
staende op de Oude Strate, door Remonstranten verkoft aen A. Bijsterbos voor f.900 - : - 
Caroli guldens. 
Was geapost:  Het versoek bij de Requeste gedaan, word geaccordeerd, en dien volgende de 
gelibelleerde gedane verkopinge geapprobeerd. 
 
 
352. Eodem die [1 Meij 1738], fol.115. 
Op de Requeste van Henrik Schermer, koopman te Haarlem, en Adrianus de Vries, woonagtig 
te Amsterdam, neven van Jan en Willem Schermer, mede Erfgenamen van wijlen Willem 
Knoch, remonstrerende hoe deselve Jan en Willem Schermer beide nog minderjarig onder den 
Requestranten opsigt genomen nog met gene voogden waren voorsien, versoekende om 
geallegeerde redenen, dat de Regenten van het Burger Weeshuis deser Stad, waer inne 
Gijsbert Schermer, mede Erfgenaem van opgemelte wijlen Willem Knoch, word 
gealimenteerd, bij provisie mogten worden geauctoriseerd, het interesse van meergemelte Jan 
en W. Schermer benevens dat van Gijsbert Schermer waar te nemen, en die boedel te helpen 
schiften, scheiden, deilen, en finaal afdoen etc: En dewijle Supplianten bij continuatie de 
voorschreven Jan en Willem Schermer praesenteren onder hun opsigt te houden en groot te 
maken, versoeken wijders dat zij tot voogden over deselve gesteld mogten worden, met magt 
van assumtie en surrogatie. 
Was geapost:  De Regenten van het Burger-Weeshuis worden mits desen geauctoriseerd, ten 
fine, als bij de Requeste vermeld; En word voorts de gedane gelibelleerde praesentatie der 
Requestranten, soals die legd, geaccepteerd, en deselve Requestranten daarbij gequalificeerd, 
so, en in dier voegen, als bij de Requeste word versogt, alles dan nog ongepraejudicieerd en 
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voorbehoudens het regt, het Burger Weeshuis of andere bij versterf van Jan, of Willem 
Schermer sonder wettige dispositie, op derselver nalatenschap competerende. 
 
 
353. Den 1 Meij 1738, fol.116. 
Op den Requeste van de weduwe wijlen Scholtus W. van Marle, remonstreerende hoe dat de 
Hoogwelgeboren Heer Tengnagel, Drost van IJsselmuiden, en Heer Burgermeester Bannier 
als voogden over jonker Jan van Ingen, soon van wijlen  Capt. Otto Jan van Ingen, 
voorschreven jonker van Ingen bij de Requestrante in de kost hadden besteet voor een 
jaerlijxe summa van 200 Caroli guldens verschijnende jaars den 21 December en also 
remonstrerende voorschreven soontie van jongs op tot de tijd van elf á twaelff jaer heeft 
gehad en voorschreven voogden hebben goetgevonden voorschreven pupille te bij tijde van 
haer te nemen en in het huis en opsigt van den Rector van dese Stad te besteeden so heeft 
suppliante versogt voorschreven pupil bij haer te houden in haer huis en kost, tot dat het kost 
jaer soude weesen verlopen, en het volle jaer kostgeld praetendeerde waer in voorschreven 
voogden difficulteerden als bedugt sijnde dat het kostgeld tussen den 25 October en 21 
December 1737 vervallen niet aen haar soude worden gevalideert, geconsidereert dat aen de 
Rector de penningen van voorschreven tussentijd souden moeten worden betaelt. Derhalven 
versogte suppliante dat de Heeren voogden mogten worden geauctoriseerd om die penningen 
te betalen en in uitgave te mogen brengen. 
Was geapost:  Op het versoek door de Suppliante bij requeste gedaen, worden de 
gementioneerde Heeren voogden geauctoriseerd ten fine als daer bij vervat. 
 
 
354. Den 6 Meij 1738, fol.116vo. 
Op den Requeste van Henr. ten Kate en Henr. Bolte als voogden over Trijntien Thijsvelt 
minderjarige dogter van Fredrik Thijsvelt remonstreerende dat haar pupil bij versegeling ten 
laste van een half huis en pakhuis staende in de Buiten Nieuwstraet het Spijkerboor genaemt 
is competeerende een summa van een duijzend Caroli guldens en tot beste van haer pupil om 
redenen hebbende geoordeelt het halfscheit van gemelte huis en pakhuis teefens de 
tegenswoordige winkel, voor haer pupil aen te kopen voor een summa van elfhondert Caroli 
guldens waer toe sij versogten approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftlieden approbeeren Schepenen en Raden de 
koop door de Requestranten voor haer pupille gedaen. 
 
 
355. Den 12 Meij 1738, fol.117. 
Op de Requeste van M.G. de Buissonnet, Douariere van Boecop, versoekende approbatie ten 
aensien van hare minderjarige kinderen van de verkoop van een Erve lands gelegen in de 
Veluwen, door haer verkoft aen Richardt Ketel voor f.3700 - : - guldens. 
Voorts, dat ten haren lijve op de Stad mogte beleggen 1000 guldens tegens de penning so als 
bij Raad en Gesworen Gemeente was geaccordeerd. 
Was geapost:  Het eerste lidt van het versoek, bij de Requeste gedaan, word geaccordeerd, en 
dien volgende de gelibelleerde gedane verkopinge van het gementioneerde Erve Lands ten 
aansien van de minderjarige kinderen van de Requestrante geapprobeerd; Zijnde ten requarde 
van he twede lidt bij resolutie en appoinctemente van Raad en Gesworen Gemeente op de 
requeste van de Remonstrante reeds gedisponeerd den 18 October des voorleden jaer 1737, 
welke bij desen word geïnhaereerd. 
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356. Den 19 Meij 1738, fol.117vo. 
Op de Requeste van Jan Harmsen, versoekende om desselfs bekende armoede remissie van 
twee jaren huishuire, verschuld aan de Geestelijkheid. 
Was geapost:  De verschulde twee jaren huishuire, bij de Requeste gemeld, worden om 
geallegeerde redenen aan de Supplianten mits desen geremitteerd. 
 
 
357. Eodem [19 Meij 1738], fol.117vo. 
Op de Requeste van Rutger Hes en Rebecca Hoijmans, sijnde broeders en susters kinderen, 
versoekende te samen te mogen trouwen. 
Was geapost:  Word aan de Requestranten mits desen geaccordeerd, om met malkanderen te 
mogen trouwen. 
 
 
358. Den 4 Junii 1738, fol.117vo. 
Op de Requeste van Steven Polleman, versoekende om desselfs armoede remissie van vijf 
jaren uitgank uit sijn huis ten behoeven van de Geestelijkheid verschuldigd, jaerlix tot ene 
goudgulden als mede van gelijke vijf jaren verschuld aen de Wesen, jaerlix tot seven 
schellingen. 
Was geapost:  Om redenen bij de Requeste gemeld word aan de Suppliant de gelibelleerde 
schulden geremitteerd. 
 
 
359. Den 10 Junij 1738, fol.118. 
Op de requeste van Albert Smith als voogd over Adam van Beijlen, remonstrerende hoe sijne 
pupille ter oorsake van siekte is gebragd geweest op het siekenhuis, en aldaar onderhouden uit 
de busse van de Duffelmakersknegts, welke verweijgeren in dat onderhoud te continueren, 
also sijne pupille niet meer siek, maar ten enemaal van sijn sinnen beroofd soude wesen, so 
versogd om redenen verder bij de requeste vermeld, dat voorschreven sijne pupille in het 
Boven Gasthuis mogte worden besorgd. 
Was geapost:  De regerende Kerkmeester van het Boven Gasthuis word gelast de persoon 
van Adam van Beijlen bij provisie in het selve huis te recipieren, om aldaar na behoren te 
worden verpleegd. 
 
 
360. Den 17 Junius 1738, fol.118. 
Op den Requeste van Dirk Gerrits remonstreerende hoe dat Suppliant een erve voor twee 
derde parten van dese Stads Geestelijkheit in pagt heeft leggende op Camperveene, en also de 
Suppliant door sterfte onder sijn vee van den hemel was besogt waer door ten eenemael buiten 
staat is geraekt sijn verschulde landpagt te voldoen so versogt deselve dat aen hem drie jaren 
landpagt mogten worden geremitteert. 
Was geapost:  Wanneer de suppliant de twee pagt jaren dao. 1735 en 1736 voor den eersten 
Meij 1739 sal hebben betaelt word aen hem het pagt jaer dao. 1737 voor sijne twee derde 
parten gratieuselijk geremitteert. 
 
 
361. Den 23 Junij 1738, fol.118vo. 
Op de requeste van J.J. Wicherlink remonstrerende hoe hij in den jare 1724 door de 
vrijwillige afstand van de Heer Coeverden tot Rande en speciale approbatie van de Heren 
Staten deser Provintie Vaandrig sijnde geworden in de plaatse van gemelte Heer Coeverden, 
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daar voor des tijde aan de selve hadde betaald een summa van een duisend Caroli guldens, dat 
nu wel van intentie was sijn vaandel weder neer te leggen, midts dat gedagte summa aan hem 
wierde gerestitueerd, en aldewijl aan hem het selve op de laatste Landdag te Deventer door de 
Heren van de Ridderschap was geaccordeerd so versogte dat Haar Wel Edele Hoog Achtbaren 
sig met de genomene resolutie van de Heren van de Ridderschap in opsigte van den afstand 
van opgedagte sijne officiers, plaatse genomen, geliefden te conformeren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de Remonstrant het versoek bij de 
requeste gedaan, so en in die voet als het selve aan hem op de laast gehoudene Landdag 
binnen Deventer door de Heren van de Ridderschap is geaccordeerd geworden, met welke 
resolutie Haar Wel Edele Hoog Achtbaren Haar in desen conformeren. 
 
 
362. Den 31 Julii 1738, fol.119. 
Op de requeste van Gerrit Mosselenbergh, versoekende om sijne grote armoede, en  
ongemacken waar door ten enemaal buten staat was jets te cunnen verdienen, dat Schepenen 
ende Raden de voogden over sijn onmundig kind geliefden t’ ordonneren om aan hem 
suppliant te laten inbehouden sodane twaalv Caroli guldens; als hij suppliant bij sijn 
hertrouwen aan sijn kind hadde bewesen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Buten Quartier, word het 
versoek bij de requeste gedaan geaccordeerd, so als het ligd. 
 
 
363. Den 18 Augusti 1738, fol.119vo. 
Op de Requeste van Maria van der Meer, weduwe Wesenhagen, versoekende, dat Do. 
Rambonnet mogte worden aengesteld tot Curator over hare innocente soon, ten fine, om voor 
hem te kunnen approberen een sekere conventie en accoord in Vrankrijk gemaekt, bij de 
Requeste gemeld. 
Was geapost:  Do. Rambonnet word mits desen geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste 
vermeld. 
 
[In marge]: De conventie in desen vermeld door Do. Rambonnet geapprobeerd sijnde, is deselve vervolgens van dese 
curatele ontslagen. 
 
 
364. Den 25 Aug(usti) 1738, fol.119vo. 
Op den Requeste van Do. J.J. Rambonnet als geauctoriseerde Curator over Jan Wesenhagen 
remonstreerende hoe dat juffr. Maria van der Meer weduwe Wezenhagen, Susanna 
Wezenhagen, en Jean Wesenhagen hebben verkogt door Armand Charles qqa: Abraham 
Wezenhagen en Jan Raterink agt ponden zout pannen, gelegen op het eiland Rhee met alles 
wat daer toe behoort aen meester François Simon Martin, Procureur te Rochelle voor een 
summa van 245 guldens Frans gelt, versoekende daer toe approbatie van Schepenen en 
Raden. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren de gedane verkoping bij requeste alhier 
vervat. 
 
 
365. Den 4 Septemb(er) 1738, fol.120. 
Op de requeste van Jan van Elzen versoekende, dat zijn soon Tobias van Elzen om sijn quaad 
gedrag bij provisie met permissie van de Heer Praesident op de Hagen Poorte gebragd, aldaar 
voor enige tijd op kosten van de Suppliant mag verblijven, en de cipier gepermitteerd gemelte 
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sijn soon voor een schelling daags eeten te besorgen, en gelast niemand sonder des Suppliants 
kennis bij hem toe te laten. 
Was geapost:  Het versoek bij de requeste gedaan, word bij provisie en tot wederseggens toe 
van de Suppliant geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
366. Den 14 Sept(ember) 1738, fol.120. 
Op den requeste van Egbert Visser tot Hasselt, versoekende te mogen aflossen van sijn huis 
tot Hasselt een jaerlijxe uitgank van f.2 - 2 - ten profijte van dese Stads Geestelijkheit. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren de aflosse bij requeste versogt tegens 3 van 
’t hondert, te betalen aen de ontfanger deser Stads Geestelijkheid tegens Paessen 1739. 
 
 
367. Den 29 Sept(ember) 1738, fol.120vo. 
Op de Requeste van Alexandrina van Dedem, versoekende enig onderstand. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig Caroli 
guldens, eens, te betalen door de ontfanger van de Stad. 
 
 
368. Eodem [29 September 1738], fol.120vo. 
Op de requeste van P.G. en Matta van Wesselsteijn versoekende een jaarlijxse onderstand. 
Was geapost:  Op het versoek bij de requeste gedaan, can, so als het ligd, niet worden 
gedisponeerd, dan worden de Suppliantes, om redenen, voor dese reijse, en sonder 
consequentie, begunstigd met een summa van vijf en twintig Caroli guldens, te betalen door 
d’ ontfanger van dese Stad. 
 
 
369. Den 18 Octob(er) 1738, fol.120vo. 
Op de Requeste van Martinus Valencijn, versoekende, dat aen hem tot het oprichten van een 
Kalk-Branderije moge worden verleend de plaats gelegen aan den IJssel, tusschen de Haven 
van Brunnepe en de Stads Greente, so als deselve daar toe in vorige tijden is gebruikt 
geworden, gelijk mede, dat vrijheid mogte genieten van turf-accijs, en bevoegd sijn, deselve 
met eigen werk-volk te laten dragen, als ook de kalk bij de Hoedt, so als die aan de Swarte 
Sluis verkoft word te debiteren, en van de kalk-branderije door eigen werk-volk in schepen, 
schuiten, of wagens te vervoeren, sonder dat de gesworene kalk-meters daer op enig regt van 
draag geld, of hoe ook mogte werden genoemd sullen kunnen praetenderen. 
Was geapost:  Tot het setten van een kalk-branderije word aan de Suppliant verleend de 
plaatse, bij de Requeste vermeld, in die bepalinge, als deselve plaatse bevorens tot een 
branderije is gebruikt geweest, mits daar voor tot een recognitie van de Stad betalende ene 
gulden agt stuivers, jaarlix, in te gaan met Paasschen eerst komende; En dat de gemelte 
plaatse bij onverhopentlijk verval van de branderije wederom kome aan de Stad; En word aan 
de Requestrant toegestaan de turf, tot de voorschreven branderije werdende gebruikt, en waar 
van de pagteren geen accijs sullen hebben te praetenderen, door sijn eigen volk te mogen laten 
dragen, gelijk ook de kalk afleveren, sonder dat enige turf-dragers, meters, nog ook kalk-
dragers daar van jets sullen hebben te praetenderen. En sal de Requestrant de kalk mogen 
debiteren bij de Hoedt, daar tor nemende sodane maten, als daar toe aan de Swarte Sluis werd 
gebruikt. 
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370. Den 18 Octob(er) 1738, fol.121vo. 
Op het Requeste van de pagteren van den impost op het geslagt, versoekende, om 
geallegeerde redenen, dat bij appoinctemente de slager Samuel Jsaks en ook alle andere 
ingesetenen mogten werden gelast, haer na de ordonnantie op het geslagt geëmaneerd 
stiptelijk te gedragen. 
Was geapost:  De slager Samuel Jsaks, en ook alle andere slagers en ingesetenen word hier 
mede nog wel ernstig gelast, haer in het aangeven, slagten, of naderen van beesten in alles 
stiptelijk te gedragen na de ordonnantie, bij de requeste vermeld. 
 
 
371. Den 30 Oct(ober) 1738, fol.122. 
Op den Requeste van Jannes Top remonstreerende hoe hij van de Geestelijkheit heeft gepagt 
een kamp lands van 8 greesen de Kamper Agte genaemd leggende in Oosterwolde in ’t leker 
werk voor de tijd van ses jaren, dat hij examinatie hadde bevonden dat voorschreven land 
meest alle jaren onder water staat veroorsaekt wordende door de laagte van het land en de 
hoogte der wallen, dat hij Requestrant wel genegen was tot verbeteringe van ’t land de wallen 
af te steeken, en in de laagten te brengen, wanneer aen hem de pagt nog voor ses jaren werden 
geprolongeert. 
Was geapost:  Wanneer de Requestrant ’t geposeerde bij Requeste vervat sal hebben gedaen 
en sulx aan de Heeren Camenaer en Rentmeester van de Geeestelijkheit getoont, word hem in 
so een geval de pagt nog voor ses jaren geprolongeerd, mits als dan bij de nieuwe verpagting 
’t plakke geld betalende. 
 
 
372. Den 3 November 1738, fol.122vo. 
Op de requeste van Dr. Evert Valk versoekende ingevolge de vijftienden articule van  
d’ ordonnantie op het middel van de brandewijn en gebrande wateren gemaakt te mogen 
worden gequalificeerd om te grossieren. 
Was geapost:  De Remonstrant word gequalificeerd ten fine als bij de requeste versogd, 
midts sig in alles stiptelijk an den inhoud van d’ ordonnantien op het middel van de 
brandewijn en gebrande wateren beraamd, en nog te beramen, sal hebben te gedragen. 
 
 
373. Den 10 Nov(ember) 1738, fol.122vo. 
Op de Requeste van Abraham Teune. 
Was geapost:  Om redenen bij de Requeste gemeld word de Suppliant toegelegd en 
begunstigd met een summa van vijftig Caroli guldens, eens, te betalen door de ontfanger van 
de Stad voor rekeninge van de lopende Stads Camer. 
 
 
374. Den 2 Decemb(er) 1738, fol.123. 
Op de Requeste van Peter Eckelboom, versoekende tegens aenstaende Paasschen te mogen 
aflossen een jaerlixe uitgang van vijf guldens negentien stuivers, gaende ten profijte van de 
Geestelijkheid uit desselfs huis, staende op de Broeder Weg. 
Was geapost:  De versogte aflosse bij de Requeste gemeld, word mits desen geaccordeerd. 
 
 
375. Den 15 Dec(ember) 1738, fol.123. 
Op de Requeste van R. Ketel manierende het Stads Comptoir, versoekende om geallegeerde 
redenen dat hem mogte werden afgeschreven twee restanten van water-pagt, verschuld door  
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enen Henrik Hillebrants, over den jare 1735 ter summa van f.27 - : - , en over den jare 1736 
f.29 - : - . 
Was geapost:  De verschulde water pagt word om redenen bij de Requeste gemeld mits desen 
geremitteerd, en afgeschreven. 
 
 
376. Den 5 Jan(uarii) 1739, fol.123vo. 
Op de Requeste van de weduwe Ottenhoff, versoekende enig onderstande. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd; Dog word de suppliante om reden begunstigd met een summa van vijf en 
twintig Caroli guldens, eens, en sonder consequentie te betalen door de ontfanger van de Stad. 
 
 
377. Den 17 Jan(uarii) 1739, fol.123vo. 
Op de Requeste van de leden van het Musijcq Collegie, versoekende dat Schepenen ende 
Raden aan haar Collegie het dedomagement van vier  en ligt gelieven t’ accorderen als van 
oudts. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen aan de leden van het Musijcq Collegie tot 
dedomagement van vier en ligt so voor desen van dese Stad plagten te genieten, een summa 
van vier en twintig Caroli guldens s’ jaars, te betalen door d’ ontfanger van dese Stad, in te 
gaan met Kerstijd laastleden 1700 agt en dertig, en sulx tot wederseggens toe. 
 
 
378. Den 17 Jan(uarii) 1739, fol.124. 
Op de requeste van Frans van den Beld en Jan van E, als momboirs over de kinderen van 
Thijs Knollenberg, versoekende dat mogten worden geauthoriseerd om de goederen van het 
ene kind Claasjen Knollenbergh overleden sijnde, aan de vader te mogen overgeven. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hare qualiteijt geauthoriseerd om het bewesene 
goed van het overledene kind, aan de vader Thijs Knollenbergh te mogen uitreijken. 
 
 
379. Eodem [17 Januarii 1739], fol.124. 
Op de requeste van Gerrit Welmers, remonstrerende, hoe Lubbert Crispensius overleden 
sijnde, de Butenvaders van het kinder en de Kerkmeesters van het Boven Gasthuis, waarin de 
overledens kinderen verpleegd worden, aan hem Suppliant hadden overgegeven een huis 
staande op de Oudestraat bij d’ overledene bewoond en aangekochd geweest voor een summa 
van vier honderd Caroli guldens, en sulx voor een gelijke summa, versoekende daartoe  
d’ approbatie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, word de 
vercopinge van het gelibelleerde huis geapprobeerd pro ut jacet. 
 
 
380. Den 7 Feb(ruarii) 1739, fol.124vo. 
Op den Requeste van Johanna van Thoorn, weduwe Meintz als mede van de Heer Assuerus 
Bannier als gevolmagtigde van de dogters van Wichard van Wesiken, Eva an Thoorn, neffens 
Herman Nuijs en Gabriel ten Klooster als voogden over Benjamin van Thoorn te samen als 
Erfgenamen van Anna van Thoorn weduwe Kromme, remonstreerende hoe dat behalve haer 
nog voor omtrent 16 á 17 jaren nog in leven is geweest eene Jannes Spelder, soon van Jan 
Spelder en Alida van Thoorn Ehelieden en so heeft mede erfgenamen ab intestato van 
voorschreven Anna van Thoorn welke Jannes Spelder voor lang naar Indien is gereist en 
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onbekend of nog in leven was dan niet  en vermits de goederen van voorschreven weduwe 
Cromme souden moeten deilen en de schulden des boedels betaelt, en bedugt sijnde dat 
voorschreven Jannes Spelder mogt bevonden worden in leven te sijn; So versoeken de 
Remonstranten dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren de persoon van Herman Nuis en Gabriel 
ten Klooster geliefden te auctoriseeren om mede voor de voornoemde Jannes Spelder de 
voorschreven meubile goederen provisionelijk en dus voor de helfte met de andere 
erfgenamen te deilen. 
Was geapost:  De personen van Harmen Nuijs en Gabriel ten Klooster worden bij provisie 
geauctoriseert ten fine, als bij den rqueste vermeld. 
 
 
381. Den 26 Feb(ruarii) 1739, fol.125. 
Op de requeste van Lubberta Margarieta Michorius, weduwe van wijlen de Secretaris T. van 
Tengberden als moeder en wettige voogdesse van hare dogter Anna Amelia van Tengberden, 
bij voorschreven hare Eheman in echte verwekt, versoekende om redenen bij de requeste 
vervatt, dat Schepenen ende Raden gedagte hare dogter met het venia aetatis geliefde te 
begunstigen. 
Was geapost:  Aan de vrouw Remonstrants dogter Anna Amelia van Tengberden, word de 
versogte venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte als na rechten. 
 
 
382. Den 28 Feb(ruarii) 1739, fol.125vo. 
Op den Requeste van Marregien Bruins, weduwe van Geert Rutgers tot Brunnepe, 
versoekende dat om redenen in den requeste geallegeert aen haer mogten worden geremitteert 
de verschulde jaren landpagt die anno dominis 1733, 34, en 35 die deselve aen de 
Geestelijkheit nog is verschuld. 
Was geapost:  Aen de Requestrante worden om de bekende armoede de jaraen 1733, 34, en 
35 als bij den requeste vervat gratieuselijk geremitteert. 
 
 
383. Den 2 Mart(ii) 1739, fol.125vo. 
Op den Requeste van Arnold Bolt praeceptor van ’t tweede Latijnsche School, 
remonstreerende hoe hij sedert de vacature van ’t onderste School deselve ruim 1 ½ jaer heeft 
waergenomen waer voor deselve versoekt eenige erkentenis. 
Was geapost:  De Requestrant word voor sijne aengewende moeite en ijver toegelegt een 
summa van hondert Caroli guldens, te betalen door de ontfanger van de Geestelijkheit uit de 
Camer die anno domini 1738 uitgave. 
 
 
384. Den 11 Maert 1739, fol.126. 
Op de Requeste van Johanna van Thoorn, weduwe Meintz, en de verdere erfgenamen wijlen 
Anna van Thoorn, weduwe Kromme, versoekende dat Curateuren mogten worden 
genomineerd en aengesteld om in de explicatie van voorschreven boedel waer te nemen het 
interesse van Jannes Spelder, mede erfgenaem, welke na Oost-Indien was vertrocken, en 
onseker of nog in leven ware. 
Was geapost:  De personen van Hermannus Nuis en Gabriel ten Clooster worden mits desen 
geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste vermeld. 
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385. Den 12 Maert 1739, fol.126. 
Op de Requeste van H. Nuis en G. ten Klooster, als Curateuren over de erf-portie van Jannes 
Spelder in de erffenisse van Anna van Thoorn, weduwe Kromme, versoekende, te mogen 
werden geauctoriseerd om de vaste goederen en effecten voor de portie van gemelte Jannes 
Spelder met ende benevens de mede erfgenamen ten meesten nutte te mogen verkopen. 
Was geapost:  Het versoek, bij d erequeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, so als het 
legd, en worden de Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit dien ten gevolge 
geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
386. Eodem [12 Maert 1739], fol.126vo. 
Op de Requeste van voorschreven, in qualiteit als voogden over Benjamin van Thoorn voor 
een gedeelte mede erfgenaam van Anna van Thoorn, weduwe Kromme, houdende versoek, 
als bij de vorige requeste, met verdere qualificatie, om de penningen uit de verkofte vaste 
goederen sullende provenieren, meerder vrugt in andere vastigheden te mogen besteden. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd, ten fine, als bij de requeste is versogt. 
 
 
387. Den 25 Maert 1739, fol.127. 
Op de Requeste van Philippus van Camen, versoekende een jaerlixe uitgank van agt en 
twintig stuivers gaende uit sijn huisjen op de Broederweg ten profijte van den armen, te 
mogen aflossen. 
Was geapost:  De aflosse bij de requeste versogt word mits desen geaccordeerd, mits dat de 
uitgank werde betaald tot Paasschen des toekomstigen jaars 1740 incluis. 
 
 
388. Den 6 April 1739, fol.127. 
Op de Requeste van Albert Smit als voogd over Adam van Beilen, versoekende om 
geallegeerde redenen van dese voogdije te mogen werden ontslagen, en de pupille in het 
Geertruij en Catharinen Gasthuis genomen en verpleegd worden, praesenterende over te 
geven het gene bij slot van rekeninge sal bevonden worden onder hem te sijn, en wel ter 
summa van f.130 - : - guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren provisoren van het Geertruij en Catharinen 
Gasthuis worden de Kerkmeesters van hetselve huis mits desen geauctoriseerd ende gelast, 
om des Requestrants pupille in het gemelte gasthuis te recipieren en te verplegen; En word de 
Requestrant geordonneerd, om van sijne gehoudene administratie als voogd aan de 
voorschreven Kerkmeesteren ten overstaan van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers 
Quartier te doen rekeninge en bewijs, en het overschot van dien te stellen in handen van 
meergemelte Kerkmeesters ten behoeven van het Gasthuis; waarna de Requestrant van sijne 
voogdije sal worden ontslagen. 
 
 
389. Den 20 April 1739, fol.127vo. 
Op de Requeste van Jannes Mauritsen, en Lambert Harmsen, versoekende om haere hoge 
jaren te mogen worden begunstigt, de eerste om ’t Buiten, en den anderen om eene der 
Gasthuisen. 
Was geapost:  De Requestrant word begunstigt met een summa van seven Caroli guldens te 
betalen door de Collecteur Abram de Haan uit de inkomsten deser Stads accijsen. 
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[In marge]: NB. Dit sijn geweest twee requesten en ieder 7 guldens geaccordeerd. 
 
 
390. Den 21 April 1739, fol.128. 
Op de Requeste van Rutger Roldanus, als voogd over de onmundige soon van wijlen de Here 
Blanckvoort toe Benthuis, versoekende om enige onwillige debiteuren bij forma regtens tot 
betalinge te mogen constringeren. 
Was geapost:  De Remonstrant word in sijne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste gemeldt. 
 
 
391. Den 22 April 1739, fol.128. 
Op de Requeste van de weduwe Velekers, als opsienderse van Bethlehems Vergaderinge, 
versoekende en hypothecatie welke gemelte vergaderinge heeft gevestigd op het huis van de 
Heer Burgermeester Bruinier waer uithangd het schild van Vrankrijk, ter summa van  
f.280 - : - Caroli guldens en welke door welgemelte Burgermeester Bruinier ware 
gedenuncieerd, daer op te mogen laten leggen tegens drie procent. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, word het 
versoek, bij de Requeste gedaan, mits desen geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
392. Den 4 Junii 1739, fol.128vo. 
Op de Requeste van Jaspar Croese in huwelijk bij Gesina Schuirmeijer hebbende verwekt een 
dogtertjen, met namen Gesina, aen welke bij testamente van haer moeije Jda Schuirmeijers bij 
titul van institutie de helfte van desselfs nalatenschap ware gemaekt; versoekende, dat desselfs 
voogden C. Smaltsius en W. Schuirmeijer mogten werden gelast, aen hem als vader de 
opkomsten van voorschreven goederen te laten genieten. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel, word 
verstaen, dat de Requestrant bevoegd is en regt heeft, om te jouisseren ende te genieten de 
opkomsten van de goederen, desselfs dogtertjen bij testament van wijlen IJda Schuirmeijer 
aangekomentot so lange hetselve dogtertjen meerderjarig, of getrouwd sal sijn; wordende de 
gelibelleerde voogden over voorschreven dogtertjen mits desen geordonneerd ende gelast, 
deselve opkomsten aan de Requestrant te laten ontfangen ende genieten. 
 
 
393.  Eodem [4 Junii 1739], fol.129. 
Op de Requeste van Berent Liberman, verzoekende twe vervallene huizen staande op de 
Kalver-hekken Weg, om tot ene weder op te bouwen mits dat hem Requestrant geaccordeert 
worde de ontheffinge van schoorsteengelt voor de tijt van agtien jaren, en van den uitgang van 
twe guldens aan de geestelijkheit. 
2de Het andere af te boeken om daar een hof van te maken, of bij tijtsgelegentheit daar weder 
een huisje op te zetten; onder conditie ook dat de twee deuren ziende op de where van 
Lankhorst moge toemetzelen. 
Was geapost:  Gehoort het rapport van de Heren Hooftlieden van het Buiten Quartier, is goet 
gevonden aan de Requestrant mits dezen te accorderen en in eigendom over te geven de twe 
vervallene huizen bij de Requeste gemelt, vrij van de uitgangen daar uit thans gaande, 
benevens dan nog een somma van hondert Carolij guldens eens mits dat den Requestrant de 
voorschreven beide huizen behoorlijk obbouwe, en tot een woon bequaam make; zullende de 
where van Jan Lankhorst moeten blijven buiten enige nadeel. En kan op het verdere verzoek 
bij de requeste gedaan niet worden gedisponeert. 
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394. Den 23 Junii 1739, fol.129vo. 
Op de Requeste van Jan Alberts, Gerrit Jans en Henrik Vranken, als voogden over de vijf 
onmundige kinderen van Gerrit Heimerinks en Derkjen Jans, versoekende approbatie van een 
sekere acte van erfuitinge van den gemenen boedel met haer pupillen vader opgeset de 
Requeste annex. 
Was geapost:  Op het raport van de tijdelijke Heren Camenaars van de Stad word de 
gelibelleerde erf-uitinge mits desen geapprobeerd. 
 
 
395. Den 30 Junii 1739, fol.130. 
Op de Requeste van W. Meints, als gesubstitueerde volmagt van sijn moedere Johanna van 
Toren, weduwe Meints, tot Groningen, mede erfgename van wijlen haer suster Anna van 
Toren, versoekende dat de respective boedelredderd mogten worden gelast om sijne erf-portie 
aen hem te laten volgen, sijnde vaerdig om bij  defect van borgstellinge voor de evictie 
schulden etc. onder deselve te laten leggen een summa van 100 guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word het 
versoek, bij de requeste gedaan, mids desen geaccordeerd, en worden dien volgens de 
Executeuren van de gelibelleerde boedel geauctoriseerd, om aan de Requestrant qqa: sijne erf-
portie uit te keren en te laten volgen; mits daarvan inhoudende een summa van een honderd 
Caroli guldens, ten fine, als bij de requeste vermeld. 
 
 
396. Den 2 Julii 1739, fol.130vo. 
Op de Requeste van Jan Franciscus van Oldenneel, remonstrerende, hoe desselfs laatste en 
enige soon Frans Spalk van Oldenneel overleden sijnde, ten sijnen lijve op de Stad ware 
belegd een capitale summa van f.1200 - : - guldens, versoekende, dat aen hem tot de nodige 
onkosten tot de begraeffenisse moge worden betaeld een jaar interesse, sullende verschijnen 
in Meij des volgenden jaers, en dat hij Remonstrant dan nog mogte worden geauctoriseerd, 
om ten fine voorschreven op sijn boedel te mogen neotieren een summa van twee honderd 
guldens. 
Was geapost:  Op het eerste lidt van het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden 
gedisponeerd, en word hetselve dien volgens afgewesen; dog ten aansien van het twede lidt 
word de requestrant geauctoriseerd om ten fine, als bij de requeste vermeld, te mogen 
negocieren den summa van twee honderd Caroli guldens. 
 
 
397. Den 6 Jul(ii) 1739, fol.131. 
Op den Requeste van Jan Jorgen Schilder als neef van Henrik Schilder remonstreerende hoe 
dat deselve genegen was om te trouwen met desselfs nigt Cristina Schilder waer toe versogte 
approbatie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestrant het versoek bij requeste 
gedaan. 
 
 
398. Eodem [6 Julii 1739], fol.131. 
Op de requeste van Joannes Bruinier remonstreerende hoe dat deselve sedert den 26 
September 1736 tot den 25 December 1737 klokken en boven orgel met alle naerstigheid en 
vlijd heeft waergenomen waer voor versogte eenige voldoeninge. 
Was geapost:  De Requestrant word voor desselfs moeite eens toegelegt een summa van twee  
hondert vijftig Caroli guldens te betalen door de ontfanger deser Stads Geestelijkhet uit de  
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Camer 1737 uitgave. 
 
 
399. Eodem [6 Julii 1739], fol.131. 
Op de Requeste van de Heer Burgermr. Sabé remonstrerende, hoe dat Dr. A. van Muiden 
ontfanger van Salland uit desselfs goet te Wilsum gelegen moet betalen en jaerlijx een uitgang 
van f.4 - 7 - 8 aan den Armen-Kamer dezer Stad, en wel genegen was dezelve af te lossen 
tegens 3 percento. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Provisoren wordt het verzoek bij requeste 
gedaan, bij dezen geaccordeert. 
 
 
400. Den 16 Julii 1739, fol.131vo. 
Op de requeste van P.G. en M. Wesselstein, versoekende dat haer enig geld mogte werden 
verstrekt tot inlosse van enig linnen van de Buitenvaders der Burger-Wesen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van de Burger Wesen worden 
Suppliantes begunstigd met een summa van vijf en twintig Caroli guldens, eens, te betalen 
door de Collecteur de Haan. 
 
 
401. Den 16 Julii 1739, fol.131vo. 
Op de Requeste van de voogden over de onmundige kinderen van de Major Jacob Ridder, en 
van wijlen de Scholtus van Vollenho, Derk Ridder, erfgenamen van wijlen haar oom de 
Burgermeester J.H. Ridder, versoekende om geallegeerde redenen, aen de meijer van een erve 
lands, gelegen bij Wilsum, op desselfs te kwade sijnde pagt te mogen remitteren een summa 
van f.850 - 3 - . 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
402. Den 10 Aug(usti) 1739, fol.132. 
Op de Requeste van P. Bakker en Leendert Bogaard als voogden over de minderjarige 
kinderen van W.H. Macquet, remonstrerende, hoe dat zij duizend Carolij guldens van gemelte 
kinderen in contanten onder haar berustende hadden, en geen kans zien  aan dezelve na 
genoegen te kunnen beleggen, dat de oudste pupil Jan Macquet voornemens zijnde om voor 
twede meester na Oost-Indien te gaan, en daar toe zo tot reisgelt als om koopmanschap te 
exerceren wel gelt benodigt zoude zijn. Verzoekende dien ten gevolge dat Haar Wel Edele 
Hoog Agtbaren haar voogden geliefden te auctoriseren om gelibelleerde duizend guldens aan 
gemelte pupil te mogen uittellen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseert om gelibelleerde duizend guldens 
aan gemelte pupil Jan Macquet uit te tellen. 
 
 
403. Den 14 August(i) 1739, fol.132vo. 
Op den requeste van Pr. Wilhelm van Harn, als volmagtiger van Engelbertus Gevink, 
koopman te Deventer, remonstrerende, hoe dat Simon Heiman naar den gerigte heeft 
aangesproken voor een summa van 966 guldens 11 stuivers dat gemelte jode daarop alle zijne 
goederen willende verbrengen, hij suppliant qqa: zo veel en verscheidene van die verbragte 
goederen gerigtelijk uit andere huizen heeft gehaalt, en op Stadhuis laten brengen, alwaar 
deselve op den 4 Julii deses jaars zijn verkoft geworden voor een summa van 209 guldens  
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4 stuivers. Dat na aftrek van het schrijf en verkoop-gelt nog zuiver overblijven 193 guldens  
6 stuivers. Verzoekende dieshalven, dat haar Weledele Hoog Agtbaren E. Moulin mogen 
gelasten om die restante penningen aan den Suppliant uit te tellen. 
Was geapost:  Het verzoek bij requeste gedaan word bij dezen geaccordeert; wordende 
dienvolgens E. Moulin geauctoriseert om die restante penningen van de verkofte goederen 
van Simon Heiman aan den Remonstrant uit te tellen. 
 
 
404. Den 20 Aug(usti) 1739, fol.133vo. 
Op de requeste van de voogden van Frans van Ingen, remonstrerende hoe dat door het 
overlijden van de laaste zoon van Jonker van Oldeneel, haar pupil ware geworden erfgenaam 
van de halfscheid van een derde part van het grote huis en poorthuisje zo als door Jonker 
Oldeneel wierde bewoond, staande alhier in de Nieuwstraat uit kragt van fideicommis en dan 
nog voor de halfscheid in de wederhalfscheid volgens testamentaire dispositie tusschen Jonker 
van Oldeneel en wijlen Bartha Voorne. Versoekende, dat mogten worden geauctorizeert om 
gemelte portien te verkopen. 
Was geapost:  Het verzoek bij requeste vermelt word bij dezen geaccordeert. 
 
 
405. Den 31 Augusti 1739, fol.134. 
Op de Requeste van H. Nuis, remonstrerende hoe op den 10 deser genomineerd sijnde, om 
met de Crediteuren M. Romunde en F. Obbels te handelen over de penningen gekomen van de 
meubelen van Berend van Loo, deselve sig daeromtrend hadden gevonden, versoekende die 
penningen te mogen uittellen. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, so als het 
legd. 
 
 
406. Den 14 Sept(ember) 1739, fol.134. 
Op den Requeste van Henrik Liefherts, remonstreerende hoe dat desselfs woninge tot 
Wilshem op den 25 Augustus laestleeden met al het geen daar in was in de assche is gelegt; 
versoekende dat Haer Wel Edele Hoog Agtbaren den Suppliant tot herbouwinge van sijne 
woning iets geliefden toe te leggen. 
Was geapost:  De Suppliant word toegelegt een summa van tien goudguldens eens te betalen 
door de Collectuir Abram de Haan uit de incompsten van de Stads accijsen sullende deser in 
de lopende Camer gequiteert ingebragt wordende denselven ten goeder rekening worden 
gevalideert. 
 
 
407. Den 15 Sept(ember) 1739, fol.134vo. 
Op de Requeste van Anna Gesina van Renoij, weduwe wijlen Dr. G.J. ten Oever, versoekende 
om geallegeerde redenen te werden geauctoriseerd, om so vele vaste goederen te mogen 
verkopen, als tot volkomene kwijtinge en afbetalinge van haer boedels schulden sullen 
werden vereischt. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier word de 
Remonstrante mids desen geauctoriseerd, om bij provisie te mogen verkopen hare goederen in 
Giethoorn gelegen; om met de penningen, daar van provenierende, voor so verre sullen 
strecken, te kwijten en af te betalen de pressantste schulden van den boedel. 
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408. Eodem [15 September 1739], fol.134vo. 
Op de Requeste van Klaas Gast en Helmig Valkenier, als voogden over Lucretia Lijndraier; 
verzoekende venia aetatis voor haar pupille Lucretia Lijndraeier. 
Was geapost:  Het verzogte venia aetatis voor de persoon bij Requeste gemeld, word bij 
desen geaccordeerd. 
 
 
409. Den 25 Septemb(er) 1739, fol.135. 
Op de Requeste van Johannes Dop en Johannes de Haan, kerkmeesteren van het Geertruit en 
Catharinen Gasthuis, remonstrerende, hoe dat gemelte huis vele huisjes heeft, die alle tot 
nadeel van Geertruit en Catharinen Gasthuis staan. Verzoekende derhalven, dat Haar Edele 
Hoog Agtbaren hen remonstranten in hun qualiteit gelieven te auctoriseren om die huisjes uit 
de hand te mogen verkopen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om op approbatie van de Magistraat 
ten overstaan van de Heren Provisoren uit de hand te mogen verkopen de huisen bij requeste 
gemeld. 
 
 
410. Den 5 Oct(ober) 1739, fol.135vo. 
Op den Requeste van de Opsienders over de busse van de timmermans knegten, 
Remonstreerende hoe bij ordonnantie tot ’t oprigten van die busse word gesegt, een knegt  
’t zij van buiten inkomt of ook als leerling gewerkt hebbende sijne leerjaren volbragt hebbe, 
wanneer alhier agt dagen als knegt gewerkt heeft sal insgelijk de inleg van f.1 - 10 – stuivers 
in de busse moeten geeven en vervolgens vier stuivers smaends aen welke ordres tot dus verre 
is gehoorsaemd alles dat eenige knegten van buiten ingekomen, en gewerkt hebbende aen de 
Mole van R. Ketel hebben geweigerd daer aen te voldoen, also R. Ketel die sulx op sig heeft 
genomen van dese betalinge so in praetentie als in futuro bevrijen kan de knegten die voor 
hem werken, so sal het de supplianten onmogelijk wesen in gelijke van anderen eenige 
betalinge te bekomen, so versoeken de Supplianten dat het regt van de busse moet worden 
betaelt voor de knegten die voor R. Ketel hebben gewerkt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat de Mulders tot reparatie van hare meulens 
vreemde knegten van buiten inkomende sullen mogen gebruiken sonder dat deselve sullen 
gehouden sijn iets daar voor in de busse der knegten te moeten betalen dog sulx tot 
wederseggens toe. 
 
 
411. Den 6 Octob(er) 1739, fol.136. 
Op de requeste van Petronella Sophia Spreë dogters dogter van de Secretaris Hof; 
verzoekende een liberale gifte. 
Was geapost: De Suppliantinne word toegelegt een somma van tien goudguldens eens, te 
betalen uit de cijskelder deser Stad. 
 
 
412. Den 8 Oct(ober) 1739, fol.136. 
Op den Requeste van Abram Harms, meijer op ’t Geestelijke erve in Camperveene 
versoekende om redenen bij requeste vervat eenige remissie. 
Was geapost:  Op het raport door de Camenaer van de Geestelijkheit ter vergadering gedaen 
word aen de requestrant de summa van vijf en twintig Caroli guldens welke hij op ’t jaer 1735 
nog is verschuldigt gratieuslijk geremitteert. 
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413. Den 12 Octob(er) 1739, fol.136. 
Op den requeste van Gerhardus de Vriese, remonstrerende, hoe dat bij de executoriale 
verkopinge van het huis van Tobias Ottenhof, daar op heeft gehoogt vijf en twintig 
goudguldens en tien goudguldens bedongen dat Teunis van Epe koper van gemelte huis zijnde 
geworden, de beloofde kooppenningen aan den gerigte heeft overgeteld, en dat de bezorgers 
der armen beneffens de Kerkmeesters des Heilige Geesten Gasthuis voor agterstedige renten 
en uitgangen met de capitalen van dien na proportie van derzelver respective capitalen ap 
resolutie van Haar Wel Edele Hoog Agtbaren dezelve penningen weder ontvangen hebben; en 
onkundig zijnde dat des suppliants bedongene trekgelden daar af niet betaalt waren; Dat 
voorschreven bezorgers der armen en kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis de 
voorschreven trek-gelden pro rato van een jeders pratensie niet weder kunnen uitkeren, zonder 
daartoe geauctorizeert te zijn; wehalven de n suppliant verzoekt, dat Haar Wel Edele Hoog 
Agtbaren de bezorgeren der armen en kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis 
geliefden te auctoriseren, om de bedongene tien goud-guldens trekgeld na proportie van jeders 
aandeel aan de suppliant weder uit te keren. 
Was geapost:  De bezorgeren der armen en de kerkmeesters van het Heilige Geesten Gasthuis 
worden geauctorizeert, de tien goud-guldens bij requeste gemeld na proportie van jeders 
aandeel aan de suppliant weder uit te keren. 
 
 
414.  Den 9 Nov(ember) 1739, fol.137. 
Op den Requeste van Willem Eekhout versoekende van de Stads Geestelijkheit te mogen 
aflossen een jaerlijxe uitgank van eene gulden eene penning gaende uit een huis van de 
erfgenamen van Theunis Berentsen Oort bij executie aangebragt. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de versogte aflosse tegens Paessen 1740. 
 
 
415. Den 10 Nov(ember) 1739, fol.137. 
Op de Requeste van de Kerkmeesteren van het Geertruit en Catharinen Gasthuis, versoekende 
approbatie van een gedane verkopinge van een huis staende op de Oude Strate op de hoek van 
de Heren Smits Stege, door de requestranten verkoft aen Huberg Steenbergen. 
Was geapost:  De gedane verkopinge van het gelibelleerde huis word mits desen 
geapprobeerd. 
 
 
416. Den 16 Nov(ember) 1739, fol.137vo. 
Op de requeste van A. van Eem, Schoolmeester in het Boven Quartier, versoekende, om 
geallegeerde redenen schole te mogen houden in het Cellebroers Quartier. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de Requeste gedaan, kan niet worden gedisponeerd, en 
word hetselve dien volgende afgewesen, en alnog verstaan, dat de Suppliant schole sal moeten 
houden in het Boven Quartier. 
 
 
417. Eodem [16 November 1739], fol.137vo. 
Op het Request van de weduwe van Peter Kapper, verzoekende enig geld tot haar onderhout. 
Was geapost:  De Suppliante word toegelegt een somma van vijf goudguldens, eens en 
zonder consequentie; te betalen door den ontvanger dezer Stad. 
 
 
 

Pagina 97 van 190 



418. Den 16 Novemb(er) 1739, fol.138. 
Op de requeste van de Aansprekers der doden, versoekende om geallegeerde redenen, dat zij 
alleen met exclusie van anderen bevoegd mogen sijn, om de bedieninge als aansprekers over 
het Camper Eiland, en daeronder behorende te mogen waarnemen; En ten tweden, dat gene 
dodelakens der gilden sullen mogen worden verhuerd, als aen sodane, die onder een gilde of 
busse behoren. 
Was geapost: Op het eerste Lidt van het versoek, bij de Requeste gedaan, kan niet worden 
gedisponeerd, en word hetselve dien volgens afgewesen; Dog ten aansien van het twede Lidt, 
word onder inhaesie van onse vorige resolutie en appoinctemente van den 16 Maert 1702 
alnog verstaan, dat gene gildens hunne dode lakenen buiten het gilde, of die daar onder niet 
behoren, sullen vermogen uit te geven, te lenen, of te verhuiren, bij een poene van vijf en 
twintig goudguldens bij jeder gilde, cotrarie doende, te verbeuren; Wordende de 
Requestranten gelast, hiervan aan de respective Gildemeesteren der Gilden kennisse te doen 
geven. Dit alles dan nog onder voorbehoud van jeders regt en vrijheid in ’t particulier, om sijn 
eigen dode-laken te mogen gebruicken. 
 
[In marge]: Den 18 November 1739. Is verstaan dat de Gildemeesters, Schaffers, en olderluiden van het 
Drappiers Gilde ingevolge appoinctemente van den 24 april 1728 van dese nevens staende appoinctemente en ordonnantie 
sullen wesen en blijven geëximeerd, en daer aen niet gehouden. 
 
 
419. Den 24 Nov(ember) 1739, fol.138vo. 
Op den Requeste van Berent Jansen van Marle, remonstreerende hoe alhier in de Nieuw Straet 
is een huis hebbende toebehoord  de weduwe H. Eekhout welke sedert eenige jaren heeft 
vervallen geleegen zo dat ’t selve onbruikbaar is geworden ten zij van nieuws weder werde 
opgetimmert en also  de geweesene eigenaarse te eenemael abandonneert, versocht denselven 
dat ’t selve aen hem om op te timmeren mag worden verleent en dat deselve daer voor aen de 
Geestelijkheid deser Stad tot zijnen laste wil neemen jaerlijx 2 goudguldens. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek bij den requeste gedaen, en zal 
gemelte uitgank van 2 goudguldens jaerlijx, ingaen met Paesschen 1740. 
 
 
420. Den 26 Nov(ember) 1739, fol.138vo. 
Op de Requeste van naaste vrienden en erfgenamen ab intestato van wijlen Jan Meijer, 
versoekende dat desselfs huisvrouw mogte worden gelast, omme ten eersten te laten openen 
desselfs beslotene testamente, voor het gerigte van Wilsum gepasseerd, welk testament 
gemelte huisvrouw niet wilde openen als na ses weken na het afsterven van opgemelte haar 
man. 
Was geapost:  de beklaagde huisvrouw van wijlen Jan Meijer word mids desen gelast en 
geordonneerd, om het beslotene testament, bij de Requeste gemeld, binnen de tijd van 
tweemaal vier en twintig uiren na insinuatie deses voor het gerigte, daer hetselve testament is 
gepasseerd, gerigtelijk te laten opnemen. 
 
 
421. Eodem [26 November 1739], fol.139. 
Op de Requeste van Peter Lensink remonstrerende, hoe een capitale somma van f.250 - : - op 
het huis van Stijntje Dingste weduwe van Gerrit Jansen Beerthuis staande alhier over de 
Buitenkerke gevestigt heeft, dat die capitale op den eersten verschijndag sullende sijn den 23 
Februarij 1740 gedenuntieerd hadde; Dat het huis van tijd tot tijd zeer vervallen was, en dat 
het apparentelijk voor de aflosse van gezeide capitaal zoude instorten, verzoekende 
dierhalven, dat geauctorizeerd moge worden om gemelte huis te mogen onderstutten ten 
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kosten van diegene, die het zelve zoude mogen aankopen. 
Was geapost:  Den Requestrant word geauctorizeerd om het huis bij requeste gemeld te 
mogen onderstutten ten kosten van die gene, die het zelve zoude mogen aankopen, wordende 
der Remonstranten daar bij gelast, het zelve huis ten eersten te verkopen. 
 
 
422. Den 30 Novemb(er) 1739, fol.139vo. 
Op den Requeste van Berend Leverman, remonstrerende dat hem die honderd Carolij guldens 
zo hem bij appoinctement van den 4 Junij dezes jaars zijn toegelegt, mogen worden betaald. 
Was geapost:  De gelibelleerde hondert Carolij guldens zal worden betaald uit het overschot 
van de Stads Camer de anno 1727. 
 
 
423. Den 2 Dec(ember) 1739, fol.140. 
Op de requeste van Gerrit Kuiper versoekende te mogen aflossen de uitgangen gaende uit 
desselfs huisen staende twee in de Buiten Nieuwstrate tussen de weduwe ten Boecop ter eene 
en dat van Jannes van Wijk ter anderen sijde waer uit aen de Geestelijkheit deser Stad is 
gaande twee guldens sestien stuivers. En dan nog uit het huis staende in de Boven Hofstrate 
tussen de gang van de Suppliant ter eene en ’t huis van Jannes Kaldekerk ter anderen sijde 
welk huis is beswaert met een uitgank aen de Geestelijkheit deser Stad van twee Carolij 
guldens sestien stuivers;m en aen de Armen kamer ’s jaerlijx drie guldens en tien stuivers en 
ten profijte van ’t Geertruit en Catharinen Gasthuis veertien stuivers. 
Was geapost:  De aflosse bij Requeste versogt word tegens Paessen 1740 door Schepenen en 
Raden geaccordeert. 
 
 
424. Den 5 Dec(ember) 1739, fol.140. 
Op de Requeste van de juffrouwen Wesselstein versoekende eenige subsistentie. 
Was geapost: De Supplianten worden begunstigt met eene summa van vijf en twintig Carolij 
guldens eens te betalen door de ontfanger deser Stads Domeinen voor rekening van de 
loopende Camer 1739. 
 
 
425. Den 14 Decemb(er) 1739, fol.140vo. 
Op de Requeste van Jan Jansen, woonagtig op Camperveen, en meijer van een erve lands, toe 
behorende aen den Armen Camer, versoekende om geallegeerde redenen remissie van enige 
verschulde pagt-gelden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren word aan de Suppliant mids desen 
gratieuselijk geremitteerd een jaar van sijn verschulde pagt ter summa van vijf en negentig 
guldens, welke aan de suppliant sal worden goed gedaan in de tijd van drie jaren, jeder jaar 
een derde part. 
 
 
426. Eodem [14 December 1739], fol.140vo. 
Op de requeste van Jan en Derk Bijsterbosch, versoekende tot het oprigten van een Hennip 
Spinderije te mogen werden begunstigd met een al voor lange ledig staende wheere in de 
Buiten Nieuwstrate, naast het huis, genaemt Het Garen Vat. 
Was geapost:  Aan de Supplianten word mits desen de versogte ledige plaatse, ten fine als bij 
de Requeste vermeld, geaccordeerd, mits aan deselve ledige plaatse voor aan de strate een 
behoorlijk oge gevende door het opbouwen van een gevel. 
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427. Den 14 Decemb(er) 1739, fol.141. 
Op den Requeste van de Heer J.B. Steenbergen remonstrerende hoe dat de erfgenamen van 
vrouw Joh. Margareta Lemker weduwe Tengnagel, in haar boedel bevonden een jaarlijxe 
uitgang ten voordele van den Stads Ecclesiastiqe van enen gulden en 8 stuivers staande op een 
huisje op de Burgwal al eer aangetrokken aan deszelfs huis, en wel genegen waren dezen 
uitgang af te lossen op Paasschen 1740 tegens 4 percent. 
Was geapost:  De aflosse van den uitgang bij Requeste verzogt word geaccordeerd. 
 
 
428. Eodem [14 December 1739], fol.141vo. 
Op den Requeste van Berend Avink, Hendrik Vriese en Harmen Jan Avink in qualiteit als 
mombers van de onmondige kinderen van wijlen Gerrit Vos, remonstrerende, dat wel genegen 
waren om drie honderd en vijftig Carolij guldens van haar pupillen op de Stad Genemuiden te 
beleggen tegens 2 en ¼ guldens. 
Was geapost:  De mombers bij Requeste gemeld worden geauctoriseerd de gelibelleerde die 
honderd en vijftig guldens aan de Stad Genemuiden te beleggen tegens twee en ¼ guldens. 
 
 
429. Den 17 Decemb(er) 1739, fol.141vo. 
Op de Requeste van de weduwe van Jan Palthe, versoekende, dat de personen van W. Storm 
en P. Elseneur, als voogden over hare kinderen mogten worden gelast, om uit de penningen 
deselve kinderen aangeërfd van wijlen haar vaders oom, en onder gemelte voogden 
berustende, aan de Suppliante uit te tellen de summa van een honderd Carolij guldens tot 
betalinge van dood en andere noodsakelijke schulden van des Supliantes man voor ongeveer 
14 dagen overleden. 
Was geapost:  De genomineerde voogden worden mids desen geauctoriseerd ende gelast, om 
uit de gelibelleerde penningen aan de Suppliante, ten fine als bij de requeste vermeld, uit te 
tellen de versogte summa van een honderd Caroli guldens. 
 
 
430. Den 17 Decemb(er) 1739, fol.142. 
Op de Requeste van Arendt Smit, geboren en opgevoed te Zwolle, oud 50 jaren, versoekende, 
dat hem moge werden gepermitteerd, om de jeugd en andere personen bij de huisen te mogen 
gaan leren lesen, schrijven, en in de gronden van de gereformeerde religie te onderwijsen. 
Was geapost:  De Requestrant word mids desen geauctoriseerd, om de jeugd en andere 
personen bij de huisen te mogen gaan leren lesen, schrijven, en in de gronden van de 
gereformeerde religie te instrueren; dit alles nogtans tot kennelijken wederseggens toe. 
 
 
431. Eodem [17 December 1739], fol.142vo. 
Op de Requeste van Roelof Bartelink, houdende versoek so als bij de vorige Requeste. 
Was geapost:  Aan de Requestrant word mids desen geaccordeerd, om de jeugd bij de huisen 
te mogen gaan instrueren in de spelde en lees kunst; dog kan op het verdere versoek, ten 
aansien van de jeugd te instrueren in de beginselen van de Gereformeerde Religie, voor als 
nog niet worden gedisponeerd, en word hetselve dien volgens afgewesen. 
 
[In marge]: Den 28 December 1739. Is bij resumtie goed gevonden, de Requestrant teffens te permitteren, om de 
jeugd, en andere personen in de beginselen van de ware Gereformeerde Religie te instrueren. 
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432. Den 24 Decemb(er) 1739, fol.142vo. 
Op den Requeste van Egbert Caeleman verzoekende zijn overleden schoonzuster Matjen Jans, 
weduwe  van wijlen Lucas Gerritsen te mogen laten begraven, en desselfs boedel verder onder 
beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. 
Was geapost:  De Kerkmeester Clamer Vriese beneffens den Remonstrant worden bij 
provisie geauctorizeerd om de boedel bij requeste gemeld te administreren, en het lijk te laten 
begraven; wordende het verzoek bij het twede lid van den requeste gedaan den Remonstrant 
ongepraejudicieerd gelaten. 
 
 
433. Den 31 Dec(ember) 1739, fol.143. 
Op den Requeste van Jan van ’t Oever versoekende van desselfs huis bij hem bewoond te 
mogen aflossen een uitgank ten laste van de Geestelijkheid jaers ad vijf guldens twaelf 
stuivers staende op de naem van de erfgenamen Scheppink. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de aflosse bij requeste versogt tegens Paassen 
1740. 
 
 
434. Eodem [31 December 1739], fol.143. 
Op den Requeste van Henrik Stinstra versoekende te mogen aflossen een jaarlijxe uitgank 
staande op de naam van Trijne Berents uit desselfs huis staende in de Boven Nieuwstraet jaars 
ad ses guldens ses stuivers. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de aflosse bij Requeste versogt tegen Paassen 
1740. 
 
 
435. Den 4 Jan(uarii) 1740, fol.143vo. 
Op de Requeste van de voogden over de weduwe, en kinderen Nunninks, versoekende om 
geallegeerde redenen dat de renten van seker obligatie ten laste van den boedel van wijlen de 
Secretaris R.J. Eekhout, van nu af aan mogten stillen staen tegens de renten der koop-
penningen wegens gekofte huisen uit gemelte boedel gekoft. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroers Quartier word het 
versoek bij desen gedaan, geaccordeerd, so als het legd; sullende dien ten gevolge de cours 
van de gelibelleerde renten van nu af aan wesen, en tot nadere dispositie blijven gestateerd en 
stille staan. 
 
 
436. Den 12 Jan(uarii) 1740, fol.144. 
Op de Requeste van de voogden van Sara Alida Foccoma, versoekende op de eerste 
aanstaende verschijnsdag te mogen aflossen een uitgang van agt en twintig guldens jaerlix, 
gaende ten behoeven van de Geestelijkheid uit haer pupillen huis, staende alhier op de 
Burgwal, thans bewoond bij de Secretaris Muntz. 
Was geapost:  De versogte aflosse op de eerst komende verschijnsdag word mids desen 
geaccordeerd. 
 
 
437. Den 18 Februarij 1740, fol.144. 
Op de Requeste van Ephraïm Schultz versoekende om redenen bij Requeste vermeld dat tot 
curator en boedelredder van den desolaten boedel van wijlen Wendel van Karnebeek moge 
worden gesteld. 
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Was geapost:  Den Remonstrant beneffens Jacob ten Hove worden geauctoriseerd tot 
curateuren en boedelredders van den desolaten boedel bij Requeste gemeld. 
 
 
438. Den 19 Feb(ruarij) 1740, fol.144vo. 
Op den Requeste van de Heeren Tengnagel, en Bannier als voogden over de onmundige soon 
wijlen Capitain J.O. van Jngen remonstreerende hoe sij in hunne qualiteit sijn geciteert door 
de seven landgenoten over sekere einde bijsteren dijks in de Sallandse Schouwe, waer van sij 
vermant worden te sijn  verlaters, tegens den 26 Februarij deses jaers om voor haer als dan te 
compareren met sodanige brieven, waer mede sij de goederen van voorschreven pupil sonder 
kunnen beschermen, en also daer van bij hun geene bewijs van eigendom in handen sijn, so 
versoeken zij te mogen worden geauctoriseerd om in desen te mogen doen en handelen so in 
als buiten regten so als sullen bevinden te behoren en tot meeste nut en dienst van de pupil 
verstrekken ja selfs na bevindinge den gemelten bijster in der minne te mogen afdoen ofte 
mijner. 
Was geapost:  De Heeren Tengnagel en Bannier worden geauctoriseerd ten fine als bij de 
conclusie van desen Requeste is vervat. 
 
 
439. Den 22 Febr(uarij) 1740, fol.145. 
Op de Requeste van de weduwe van Rutger Nijenburg, Antonij van Werven, en de voogden 
over Paulus Elseneur, versoekende te mogen aflossen een jaarlixe uitgang van agt 
goudguldens, tot 28 stuivers jeder, gaende uit een stuk lands in Dronthen, haar Regtens te 
samen toebehorende, ten profijte van de Burger Wesen. 
Was geapost:  De versogte aflosse van de gelibelleerde uitgang word geaccordeerd dog niet 
eerder als tegens Paasschen des toekomstigen jaars 1741. 
 
 
440. Den 25 Febr(uarij) 1740, fol.145. 
Op de Requeste van L. de Pool, als Buitenvader van het Burger Weeshuis, en C. Straatman en 
J. Schaatsterger, als voogden over de kinderen van Jannes Kroese, versoekende, omme ten 
overstaan van Heren Hoofdlieden te mogen verkopen het huis door wijlen gemelte J. Kroese 
bewoond en aen hem hebbende toebehoord. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd, om 
het gelibelleerde huis ten overstaan van de Heren Hoofdlieden publijcq, en aan de meest 
biedende te verkopen. 
 
 
441. Den 29 Febr(uarij) 1740, fol.145vo. 
Op de requeste van Maria Sluiter, weduwe wijlen Gerrit van den Helm, versoekende, om 
geallegeerde redenen, en tot hare nodige subsistentie, dat de Kerkmeesters van ’t Heilige 
Geesten Gasthuis mogten worden geauctoriseerd, om aen haer uit te tellen een summa van 
500 guldens welke de Suppliante ten laste van het Gasthuis volgens obligatie was 
competerende, dog welke obligatie beswaerd was met fideicommis op hare erfgenamen. 
Was geapost:  De Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis worden mids desen 
geauctoriseerd ende gelast, om aan de Suppliante tot hare nodige subsistentie van het 
gelibelleerde capitaal, en in minderinge van de obligatie van vijfhonderd guldens uit te tellen 
een summa van honderd vijf en twintig guldens, eens; Wordende de gemelte obligatie in so 
verre van de band van fideicommis gelibereerd, waarmede de resterende summa van 
driehonderd vijf en seventig guldens dan nog sal blijven beswaard. 
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442. Den 7 Meert 1740, fol.146. 
Op den Requeste van Rutger Roldanus remonstreerende hoe dat als voogt over de soon van 
wijlen de Heer Benthuis is gesommeert als verlaten van seker einde bijsterse dijk tot den 
Ingensen Boesem gehorende, dat deselve de boeken van deselve familie hadde geexamineert 
waer uit gene openinge heeft kunnen bekomen waer tuit des pupils goederen uit hoofde 
voorschreven respontabel souden sijn, versoekende hoe sig daeromtrent te gedragen. 
Was geapost:  De Requestrant word bij desen geauctoriseert om ten meesten nutte, en interest 
van desselfs pupil hieromtrent te mogen doen en handelen na desselfs goeder rade. 
 
 
443. Eodem [7 Meert 1740], fol.146. 
Op de Remonstrantie van de Heeren Tengnagel en Bannier als voogden over Jonker Frans van 
Ingen hoe dat in hare qualiteit bij wheete van de sevens van een einde bijstere dijks in de 
Sallandse Schouwe behorende aen de sogenaemde Ingensen Boesem van den 12 Februarij 
1740 sijn geinsinueert om hare brieven en bescheiden in te brengen waer mede sij die 
goederen van hare pupil die als  verlater van voorschreven dijk bij gemelte sevens word 
aengemerkt mogten vermeinen te kunnen defendeeren, also sij Heeren voogden mede bij 
weethe van gemelte sevens sijn geciteert als verlaters van denselfden bijsteren dijks waerom 
deselve waren versoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren ex officio sodane bekwame 
persoonen geliefden te verkiesen en te auctoriseeren die haars voorschreven pupils interessen 
en affaires in hoc actu souden mogen verreeden en waerneemen. 
Was geapost:  De Secretaris Antoni Klinge word geauctoriseerd ten fine als bij den requeste 
is vervat. 
 
 
444. Den 10 Maart 1740, fol.146vo. 
Op den Requeste van Anna Capper versoekende voor haar en haar moeder eenige liefde 
gaven. 
Was geapost:  De Suppliante word toegelegd een somma van drie goudgulden eens, te 
betalen door de collecteur de Hane uit de Stads imposten, welke somma hem tegens 
behoorlijke quitancie in rekeninge zal gevalideerd worden. 
 
 
445. Den 24 Maert 1740, fol.147. 
Op de Requeste van de Burgermeester Bruinier, versoekende tegens Paasschen 1741 te mogen 
aflossen een jaerlixe uitgang van veertien stuivers, gaende ten behoeven van de Burger Wesen 
uit desselfs hof en behuisinge in de Groene Strate, aengekoft van Doctor Henrik Eekhout. 
Was geapost:  De versogte aflosse tegens Paasschen des jaars 1741 word mid sdesen 
geaccordeerd. 
 
 
446. Eodem [24 Maert 1740], fol.147. 
Op de Requeste van Anthoni Klinge als geauctoriseerde om in de begevinge van den 
zogenaamden Ingenser Bijster het interest van Frans van Ingen onmondige zoon van wijlen 
Capt. Jan Otto van Ingen waar te nemen, remonstrerende hoe dat een accoord hadde ingegaan 
met de Heren Tengnagel tot Hogehuis en Olthuijs om de helfte van de buitendijkse landen de 
Zantjes genaamt en aan gemelte Heren hebbende toebehoord weden te transporteren voor een 
jaarlijxe rente van vier en twintig Carolij guldens daar uit te betale, en af te lossen met 
agthonderd gelijke guldens, versoekende om redenen daar bij geallegeerd, dat Haar Weledel 
Hoog Agtbaren het gelibelleerde accoord gelieven te approberen. 
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Was geapost:  Het accoord, zo den Remonstrant in zijn qualiteit met de Heren Tengnagels tot 
het Hoge en Olthuis ingegaan, om de Zantjes zo en in dier voegen als bij requeste gemeld 
weder over te doen, word geapprobeerd mits dezen. 
 
 
447. Den 28 Meert 1740, fol.147. 
Op den Requeste van de weduwe van Egbert Aerts versoekende remissie van haer 
agtersteedige pagt van een Geestelijke Mate. 
Was geapost:  Op het raport van de Heeren Gecommitteerdens deser Stads Geestelijkheit 
word aen de suppliante ’t restant van hun agterstedige pagt de anno domime 1737 ad 14 
guldens en de jaren 1738 en 1739 om haer bekende armoede gratieuselijk geremitteert.  
 
 
448. Den 28 Maart 1740, fol.147vo. 
Op den Requeste van Eva van Wijk, schoonmaakster van Stadhuis, remonstrerende dat zij 
altijt een gedeelte van de dove kolen op Stadhuis heeft genoten dat deselve haar door Haar 
Weledele Hoog Agtbare nu ontzegt waren, verzoekende dat voor het missen van die kolen 
met een subsidie mogte gesoulageerd worden. 
Was geapost:  De Suppliante word toe gelegt tot dedommagement van de dove kolen, zo hier 
op Stadhuis heeft genoten, jaarlijx een somma van tien Carolij guldens, te betalen uit de Stads 
Kamer, sullende voor de eerste maal komen te vallen op Michaëli aanstaande. 
 
 
449. Den 31 Maert 1740, fol.148. 
Op de Requeste van de Heren R.A. Gansneb, genaemt Tengnagel, Droste van IJsselmuiden en 
A. Bannier, Burgermeester deser Stad, beide voogden over de minderjarige nagelatene soon 
van wijlen de Capitain Jan Otto van Jngen, met namen Frans van Jngen, remonstrerende hoe 
voor haer voorschreven pupil en participanten op auctorisatie van Schepenen en Raden 
verleend den 7 Maert laetstleden ware gemijmd een bijster van den so genaamden Jngensen 
Boesem, en aengenomen de kosten, daar van aangeslagen op ses duisend Carolij guldens, dog 
salva taxatione, en also de termijn van de betalinge dier penningen ophanden is, en de 
Remonstranten voor haar pupil daer toe de nodige penningen niet in cassa hebben; so 
versoeken de Remonstranten, de nodige penningen tot het aandeel van haar opgemelte pupil 
in de voorschreven kosten ten minten prijse te mogen negotieren. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit mis desen geauctoriseerd ten fine 
als bij de Requeste vermeld. 
 
 
450. Den 7 April 1740, fol.148vo. 
Op den Requeste van Lucas Bols remonstrerende, dat in desselfs huis heeft gewoond een 
Andries Thoreman, en drie kinderen met een desolaten boedel heeft nagelaten, dat het nodig 
is, dat over dezelve boedel worden aangesteld curateuren, versoekende dat Remonstrant 
benevens Jan de Haan als de grootste crediteuren van voorschreven boedel, daar toe mogen 
worden geauctoriseert. 
Was geapost:  De personen van Lucas Bols en Jan de Haan worden mits dezen aangesteld tot 
curateuren van den desolaten boedel van wijlen Andries Thoreman en van wijlen deszelfs 
huisvrouwe, om dezelve te administreren, waar te nemen, en de goederen daar toe gehorende, 
te verkopen. 
 
[In marge]: Vide cum nadere Requeste den 25 April 1740. 
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451. Den 7 April 1740, fol.149. 
Op den Requeste van Henrik van der Gast versoekende te mogen hebben een stukien lands, 
gelegen agter sijn huis op de Kalverhekken weg. 
Was geapost:  Op het raport door de Heeren Camenaers ter vergadering gedaen word aen de 
requeste gemelte stukie lands in eigendom gelangt mits daer voor ten profijte van de Stad eens 
betalende een summa van tien Carolij guldens en dat om gemelte hoekie lands een planket of 
ordentelijke muire worde geset. 
 
 
452. Den 12 April 1740, fol.149vo. 
Op de Requeste van Wilhelmina Stippers, remonstrerende, hoe dat deselve voor desen alhier 
in het Weeshuis is geweest; dat deselve daar uit gegaan is na Amsterdam, om daar een huir te 
soeken, dat deselve aldaar ook gedient heeft, dog dat de Here hare hadde besogt met een 
siekte, waardoor deselve buiten staat geraakt is om verder haar kost te kunnen gewinnen, 
versoekende dierhalven enige liefde-gaven tot haar onderstand. 
Was geapost:  De Suppliante word toegelegd een somma van vijf en twintig Carolij guldens, 
te betalen door den ontvanger deser Stads domeinen aan de regerende Buitenvader van het 
Weeshuis; welke geauctorizeerd word, om gemelte penningen van tijt tot tijt als dezelve sulx 
oordeeld, nodig te zijn, weder uit te tellen aan de Suppliante; sullende deze somma den 
ontvanger tegens behoorlijke quitancie in de Camer 1740 weder in rekeninge gevalideerd 
worden. 
 
 
453. Den 19 April 1740, fol.150. 
Op de Requeste van de Ritmeester Daniel Alardt Blanckvoordt toe Anhem, als voogd over 
joncker Jan Anthonij Blankvoordt, en bij appoinctemente van den 11 deser nader en specialijk 
geauctoriseerd, om de interesse van voorschreven pupille waar te nemen bij het scheiden van 
de groot vaderlijke boedel van wijlen de Heer oud Burgermeester A.W. van der Merwede; 
versoekende dat ad istum actum, en voor so verre die scheidinge concerneerd, neffens hem 
moge werden gequalificeerd de Heer Jan van der Merwede, Scholtus van IJsselmuiden; Ende 
wijders haar te permitteren, om de administratie so van de goederen aen gemelte pupille uit 
voorschreven boedel toe te vallen, als mede van desselfs alle andere goederen bij continuatie 
over te laten aen des pupils suster, de Freulin Elisabeth Maria Blanckvoordt, die met haren 
gemelten broeder tot nog toe sit in gemeenschap van goederen, mids, dat gemelte Freulin 
gehouden zij, daer van ten allen tijden, des gerequireerd wordende te doen behoorlijke 
rekeninge en bewijs. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaan word mids desen geaccordeerd, so als het 
legd. 
 
 
454. Den 21 April 1740, fol.150vo. 
Op de Requeste van Giliam Brunier, Ephraïm Schultz, Joannes Brunier en Frederik van den 
Kolk, als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Elias Brunier en Arnold Brunier 
respective hoe dat de Remonstranten voor zig zelfs in voorschreven qualiteit nevens de andere 
mede erfgenamen van wijlen Willem Brunier, een merkelijke somma van penningen te 
vorderen hadden van Lucas Brevoort als getrouwt aan de weduwe van Arnoldus Brunier tot 
Zwol, waar van de remonstranten vermits het groot beswaar van dien boedel geen 
voldoeninge konder erlangen ten zij zulx geschiedde door middelen van executie, en terwijl 
zulkx zoude strekken tot grote kosten niet alleen, neen, maar ook tot totale ruïne van gemelte 
Brevoort, zo hebben de Remonstranten nevens de andere erfgenamen, als Burgermeester 
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Brunier voor hem zelfs en als voogd met Frederik van den Kolk over de onmondige kinderen 
van wijlen Arnoldus Brunier tot Zwol goedgevonden op derzelver schult vorderinge aan 
gemelte Lucas Brevoort te remitteren een summa van negen honderd en een en zeventig 
guldens agt stuivers dog zulx ten aansien van gemelte hare pupillen buiten speciaal consent 
van Haar Weledele Hoog Agtbaren niet kunnende geschieden; Zo versoeken de 
Remonstranten oodmoedelijk dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren dese remissie ten requarde 
van dese pupillen willen gelieven te approberen. 
Was geapost:  Het versoek bij Requeste gedaan, word mits dezen geapprobeert. 
 
 
455. Den 25 April 1740, fol.151vo. 
Op de Requeste van L. Bols, als Executeur van den insolventen boedel van wijlen wijlen 
Andries Tooreman, versoekende dat nevens hem tot mede Executeur mogte worden 
aangesteld Jacobus Staal, in de plaatse van Jan de Haan, die sijne praetencie in faveur van de 
nagelatene kinderen hadde gecedeerd. 
Was geapost:   De persoon van Jacobus Staal word mits desen geauctoriseerd, ten fine, als bij 
de Requeste vermeld. 
 
 
456. Den 26 April 1740, fol.151vo. 
Op de Requeste van Gerrit van Munster, versoekende dat aen hem om desselfs armoede moge 
worden geremitteerd het bewijs door wijlen desselfs huisvrouw aen hare voorkinderen 
gedaen. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Buiten Quartier is goed 
gevonden en verstaan, dat het bewijs van ’s vaders goed, door de Suppliants wijlen Ehevrouw, 
Janna van der Meulen, gedaan aan hare twee voorkinderen, Christina en Janna Norenberg, bij 
haren vorigen man N.N. Norenberg in echte verwekt, ter summa van twaalf Carolij guldens, 
sal worden geremitteerd, so als hetselve geremitteerd word mids desen; En worden de 
gewesene voogden over gemelte Christina en Janna Norenberg, waar van de eerste reeds is 
overleden, en de andere in het Burger Weshuis word verpleegd, van derselver voogdije 
gelibeleerd en ontheft. 
 
 
457. Eodem [26 April 1740], fol.152. 
Op den Requeste van Anna Leverink, remonstrerende hoe dat zij van voornemens is om met 
hare beide kinderen bij Jonathan Beerthuis in egte verwekt na Haxbergen te vertrekken, en 
aldaar sig met er woon neer te setten, versoekende dat de voogden Hendrik Winkelman en 
Albert Duutman over hare gemelte kinderen van hare voogdijschap mogen worden ontslagen. 
Was geapost:  De personen van Hendrik Winkelman en Albert Duutman als voogden over 
Janna en Elsjen Beerthuis worden mits desen van hare voogdijschap ontslagen. 
 
 
458. Den 27 April 1740, fol.152vo. 
Op den Requeste van Elias van Doorn en deszelfs huisvrouwe, verzoekende om redenen daar 
bij vermeld een plaatsjen en de kost in het Boven Gasthuis. 
Was geapost:  De Supplianten worden begunstigt met een somma van vijf goudguldens te 
betalen door de Collecteur de Haan uit de Stads imposten. 
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459. Eodem [27 April 1740], fol.152vo. 
Op den Requeste van Ida Schuts versoekende om redenen daar bij vermeld een plaatsjen en de 
kost in het Boven Gasthuis. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigt met een somma van vijf goudguldens te 
betalen door de Collecteur de Haan uit de Stads accijsen en imposten, welke dese somma in 
rekeninge zal gevalideert worden. 
 
 
460. Den 29 April 1740, fol.153. 
Op de Requeste van Lubbert Louwsen en Jacob Willems, voogden over Lisabeth Derks, 
onmundige dogter van Derk Kok, versoekende approbatie van een gedane zetkoop van twee 
portien in een seker hagentjen te Grafhorst, waer van het overige derde part hare pupille 
toekwam, in het geheel getaxeerd op sestig guldens. 
Was geapost:  De gedane verkoop word ten aansien van de pupille, bij de Requeste vermeld, 
mids desen geapprobeerd. 
 
 
461. Den 2 Meij 1740, fol.153. 
Op de Requeste van Aaltjen Boele, weduwe wijlen Peter van Dijk, tugtenaerse van de 
goederen door wijlen haer man nagelaten, met magt, om die desnoods te mogen veralieneren, 
versoekende, om reden dat niet in staat om hare goederen en voorschreven boedel te 
administreren, dat tot voorkominge van schade voor hare en haer mans erfgenamen, waer 
onder sig een onmundige bevond, de Gemeensman Hermanus Nuis en Gerrit Bruins mogten 
worden geauctoriseerd tot de administratie van deselve goederen en boedel. 
Was geapost:  De genomineerde personen van Hermanus Nuis en Gerrit Bruins worden mids 
desen geauctoriseerd ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
462. Den 2 Meij 1740, fol.153vo. 
Op de Requeste van de Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharinen Gasthuis, 
versoekende approbatie van een gedane verkoop van enige huisen, breder bij de Requeste 
vermeld. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkoingen, so die uit de hand, als die publijcq gedaan is, 
worden mids desen geapprobeerd. 
 
 
463. Den 14 Maij 1740, fol.153vo. 
Op de Requeste van Hendrik van den Berg, Jan Lankhorst, Claas Vos en Jacob Trastede als 
voogden van de onmundige kinderen van Hermannus Nunnink, remonstrerende, hoe dat sij 
enig geld hadden renteloos leggen, en dat er nu occasie was om drie honderd guldens te 
beleggen op drie onbeswaarde huisen aan Wilhelm Denecamp de oude toebehorende; 
versoekende, dat daar toe mogen worden geauctorizeerd. 
Was geapost:  De personen bij Requeste gemeld, worden geauctorizeerd ten fine, als daarbij 
verzogt. 
 
 
464. Den 23 Meij 1740, fol.154. 
Op de requeste van Margareta Pannebakkers, weduwe van Harmen Lijndraeijer, versoekende 
om geauctoriseerd te worden, om haer aenpart nevens wijlen haar mans broeder en suster in 
enige parcelen lands so in Gelderland als ook in dese provincie gelegen, bij de requeste breder  
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vermeld, publijcq te mogen verkopen. 
Was geapost:  De Remonstrante word mids desen geauctoriseerd, om hare aandelen in de 
gelibelleerde parcelen lands te gelijke met wijlen haar mans broeder en suster publijcq en aan 
de meest biedende te verkopen. 
 
 
465. Den 26 Meij 1740, fol.154vo. 
Op de Requeste van Roelof Teunis en Peter van der Horst, voogden over Teunis van der 
Sluis, als mede van gemelte Teunis van der Sluis selve, remonstrerende hoe van desselfs 
vader hadde gekoft het schip tot nu toe door deselve bevaren geweest van welk schip 
praesenteerden over te geen de originele bijlbrief tot versekeringe der penningen door de Stad 
tot aenkoop van dat schip opgeschoten, versoekende, dat daer tegens aen haer moge werden 
uitgereikt de bijlbrief van het schip bevaren wordende door Jan Alberts de Haan, aengekoft 
van Hans Roelofs van der Sluis. 
Was geapost:  De versogte uitwisselinge der twee gelibelleerde bijlbrieven word mids desen 
geaccordeerd. 
 
 
466. Den 30 Meij 1740, fol.155. 
Op de Requeste van Janna Jans, eerst weduwe van Paul Beumer, versoekende, dat de voogden 
gesteld over hare twee minderjarige dogteren mogten worden geauctoriseerd, om aen haer tot 
hare nodige subsistentie uit te tellen de summa van honderd guldens door de Suppliante bij 
haer hertrouwen aen deselve twee kinderen, jeder ter summa van vijftig guldens bewesen, 
welk versoek de gemelte kinderen hadden geconsenteerd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden de 
aangestelde voogden over de beide dogteren van de Suppliante mids desen geauctoriseerd 
ende gelast, om aan de Suppliante de portie van desselfs oudste dogter ter summa van vijftig 
guldens uit te tellen. 
 
 
467. Den 13 Junii 1740, fol.155. 
Op de Requeste van Catharina van der Sloot, weduwe van Egbert Stuirman, versoekende tot 
reddinge haren saken enig land tot Zalk met hare kinderen gemeen, te mogen verkopen of te 
verswaren. 
Was geapost:  De Suppliante word mids desen geauctoriseerd, om het gelibelleerde land tot 
betalinge van de boedelschulden te mogen verkopen ofte verswaren, mids, dat de verkopinge 
geschiede publijcq, en aan de meest biedende, en met assumtie en ten overstaan van des 
Suppliantes broeder, en van de persoon van Anthonij Klinge, om het interesse van de 
Suppliantes minderjarige kinderen daar bij waar te nemen. 
 
 
468. Den 4 Julii 1740, fol.155vo. 
Op de Requeste van de voogden over de onmundige kinderen van Gerrit Heimerinks in leven 
Stads meijer op het Eiland, versoekende approbatie van de verkoop van het huis op het Erve 
staende door haer verkoft aen Willem Lamberts voor een summa van f.1700 - : - guldens waer 
onder begrepen soude sijn het vierde part van de Scholde, als mede approbatie van de 
overdoeninge van het Erve voor de resterende pagt  jaren aen gemelte Willem Lamberts. 
Was geapost:  Het versoek bij de Requeste gedaen word mids desen geaccordeerd, so als het 
legd. 
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469. Den 8 Julij 1740, fol.156. 
Op den Requeste van Jannes van der Vegt als getrouwd aan Anna ten Tusschede, eerst 
weduwe van Hendrik Hes, remonstrerende hoe haar twe onmondige kinderen van gemelte 
Hendrik Hes uit haar groot moederes nalatenschap hebben geerfd ongeveer 500 guldens onde 
der kinderen oom en voogd Rutger Hes berustende, dewelke hadde aangenomen  deselve met 
f.14 - 15 - 8 te verrenten, en dat denselven ook haar nog soude verschuldigt wegens huishuire 
jaarlijks f.20 - : - zijnde nu van beide verschenen twe jaren; verzoekende dierhalven dat 
dezelve mogen worden gelast voorschreven interest en huishuire tot onderhoud van de 
kinderen, aan den suppliant uit te keren. 
Was geapost:  De persoon van Rutger Hes word gelast gelibelleerde interesse en huishuire tot 
subsistentie en onderhoud van de onmondige kinderen van wijlen Hendrik Hes aan de 
Suppliant of desselfs huisvrouwe uit te keren. 
 
 
470. Den 26 Jul(ij) 1740, fol.156vo. 
Op den requeste van Ger. Cuper remonstrerende hoe alhier een huis heeft staende op de Oude 
Strate bij de Bovenkerk tussen de Burgermeester C. Eckelboom ter eene en de Gemeensman 
van Berkum ter anderen sijde gelegen waer uit jaers aen de Geestelijkheit deser Stad is gaande 
vijf Carolij guldens 12 stuivers versoekende ’t selve te mogen aflossen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen de aflosse bij requeste versogt tegens Paessen 
1741. 
 
 
471. Den 26 Julij 1740, fol.157. 
Op den Requeste van Hendrik Nienborg remonstrerende, dat aan zijn zoon Michael Nienborg 
in het jaar 1736 hadde verkogt alle zijne meubilaire goederen als mede de winkel met de 
koopmanschap daar bij behorende, het gereedschap tot kaarsmakerij behorende etc. voor een 
somma van seshondert en vijftig carolij guldens van welke capitaal sijn zoon Michael 
Nieuenborg de halfscheid zijnde driehondert en vijf en twintig guldens van zijn moeders sijde 
nagelaten goet was competerende; Dat voor het overige geld zig in kost hadde bestedet voor 
een somma van f.80 - : - des jaars, ingegaan zijnde den 12 october 1736, egter onder dat mits 
dat zijn zoon M. Nieuwenborg deze penningen niet zal mogen vorderen, so lange als den 
suppliant in leven zal zijn, verzoekende om redenen bij Requeste verder gemelt dat Haar Wel 
Edele Hoog Agtbaren dit bovenstaande accoord gelieven te approberen. 
Was geapost:  Het gelibelleerde accoord word mits desen geapprobeerd so als het legd. 
 
 
472. Den 27 Jul(ij) 1740, fol.157vo. 
Op den requeste van de naastbestaende vrinden en bloetverwanten van Aeltien Boele weduwe 
van Peter van Dijk hoe dat sij met leetwesen bevinden dat gemelte Aeltien Boele somtijds 
haer sinnen niet volkomen magtig is, en dat sij sittende op een huis huir van 45 Carolij 
guldens sjaers haer effecten op verre na niet sijn toereikende om de kosten van die 
huishoudinge bij haer aengevangen te dragen, versoekende opgemelte weduwe van Dijk ’t zij 
bij een ordentelijk burger ’t zij bij eene van hare nabestaende in de cost werde besteed om 
hare toekomstige armoede te dekken; en ’t weinige tot hare subsistentie te behouden. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om Aeltien Boele te verpleegen so 
en in diervoegen als sij ten meesten nutte en dienste van haer sullen oordeelen te behoren. 
 
[In marge]: Burgermeesteren Schepenen ende Raden hebben om redenen haar daar toe moverende dit nevenstaande 
apoinctement weder ingetrokken. Actum in senatu den 30 julij 1740. Ter Ordonnantie H.E. Hubert, Secret. 
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473. Den 1 August(i) 1740, fol.158. 
Op den Requeste van de weduwe Egbert Stuirman, remonstrerende dat bij apoinctemente van 
Haar Weledele Hoog Agtbaren wel ware geauctoriseert om ten overstaan van de naaste 
vrienden publijk te verkopen eenig land te Zalk, maer dat het zelve niet meer hadde kunnen 
gelden als f.255 - : - ; en dat de Remonstrante nu uit de hand daar voor wierde geboden  
f.425 - : - ; en dierhalven oodmoedig versoekende was auctorizatie om dat land voor de 
somma van f.425 - : - te mogen verkopen. 
Was geapost:  Het verzoek bij Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd mits de 
verkopinge geschied ten overstaan van de Curateuren de Secretaris Klinge en Pieter van der 
Sloot. 
 
 
474. Den 6 August(i) 1740, fol.158vo. 
Op den Requeste van Arend Avink en Evert ter Meer als voogden over de minderjarige 
kinderen van wijlen Hendrik van Westhoven en Hendrikjen van der Noort, remonstrerende 
hoe dat zij met de weduwe Janneke Hoets scheidinge en delinge bij forma van uitkoop hadden 
gemaakt, volgens het instrument bij Requeste annex, versoekende om redenen bij Requeste 
gemeld, dat Haar Weledele Hoog Agtbaren gemelten accoord gelieven te approberen. 
Was geapost:  Het gelibelleerde accoord word mits desen geapprobeerd. 
 
 
475. Den 8 August(i) 1740, fol.158vo. 
Op den Requeste van de voogden  A. Nijenborg, Wilhelmus Nijenborg en Paulus Bakker over 
de minderjarige zoon van de weduwe van Rutger Nijenborg, versoekende om redenen bij 
requeste vermeld auctorizatie om het huis van voorschreven pupil staande in de Veenestraat te 
mogen verkopen. 
Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermeld word mits desen geaccordeerd, wordende 
dienvolgens de voogden bij Requeste genoemd, geauctorizeerd het gelibelleerde huis ten 
meesten nutte van de pupil te verkopen. 
 
 
476. Den 15 Augusti 1740, fol.159. 
Op de Requeste van Matthijs Vrijdag, getrouwd aan Anna Judith Franckendaal, versoekende, 
den boedel van wijlen desselfs schoonvader David Franckendaal, op laatstleden Saturdag tot 
IJsselmuiden overleden, te mogen aanvaerden onder beneficie van inventaris; ten fine en 
effecte als na regten. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen mids desen voor so verre nodig het versoek 
bij de Requeste gedaen, so als het legd. 
 
 
477. Eodem [15 Augusti 1740], fol.159vo. 
Op den Requeste van de weduwe van Rijk van Wijnvoorden, de Heer Burgermeester van der 
Linde en A.E. Valkenier, versoende den boedel van de weduwe van Jacobus van Aarzen 
onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. 
Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermeld word mits dezen geaccordeert. 
 
 
478. Den 23 Aug(usti) 1740, fol.159vo. 
Op de Requeste van M. en G. Wesselstein. 
Was geapost:  De Supplianten worden begunstigd met een summa van vijf en twintig Carolij  
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guldens, eens, te betalen door de ontfanger van de Stad voor rekeninge van de lopende Stads 
Camer. 
 
 
479. Den 29 Augusti 1740, fol.160. 
Op de Requeste van Matthijs Vrijdag, getrouwd aan Anna Judith Franckendaal, versoekende, 
om den boedel van wijlen desselfs schoonvader David Franckendaal te mogen repudieren. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen haar aangaande aen de Requestrant, om de 
gelibelleerde boedel, voor so verre die betrekkinge mogte hebben op de Recht-Banken deser 
Stad, te mogen repudieren. 
 
 
480. Den 31 Aug(usti) 1740, fol.160. 
Op de Requeste van Barteld Gerrits, versoekende remissie van twee jaren pagt van een 
Haatlander Kampjen, ’s jaers bij hem gepagt voor 35 guldens. 
Was geapost:  Om redenen word aan den Requestrant een jaar pagt geremitteerd, dog word 
deselve gelast, om het andere jaar pagt binnen de tijd van ses weken te betalen, bij poene, dat 
bij ontstentenisse van dien daarvoor paratelijk sal worden geexecuteerd. 
 
 
481. Den 21 Septemb(er) 1740, fol.160vo. 
Op den Requeste van Maria ten Laar, huisvrouwe van Hermannus Lengerink versoekende 
geauctoriseerd te worden om hondert Carolij guldens te mogen negotieren om redenen bij 
Requeste vermeld. 
Was geapost:  De Suppliante word geauctorizeerd ten fine als bij Requeste versogdt. 
 
[In marge]: Den 10 december 1740. Bij nadere deliberatien is goedgevonden en verstaan de suppliante te 
auctorizeren, om twe hondert guldens te mogen opnemen. 
 
 
482. Eodem [21 September 1740], fol.160vo. 
Op den Requeste van Jasper Croese, remonstrerende hoe dat bij een voorgaande apoinctement 
waren aangesteld tot voogden over zijn minderjarige dogter Gesina Croese de personen van 
Conradus Smaltius en Willem Schuurmeier, dat Ida Schuurmeier, de suster van eene voogd en 
moie van voorschreven pupille zijnde overleden, de nalatenschap van gemelte Ida 
Schuurmeier op de gemelte voogd Willem Schuurmeier en op de pupille is vervallen; en de 
meergemelte voogd de interesse van de pupille en voor hem selven niet wel te gelijk 
kunnende behartigen en de andere voogd Conradus Smaltius ook om sijne hoge jaren 
begerende van gemelte voogdijschap onslagen te worden. En daarom de Remonstrant om 
redenen verder bij Requeste vermeld was versogtende, dat Haar Weledele Hoog Agtbaren de 
persoon van C. Smaltius van die voogdijschap mogten ontslaan, en Gerhardus Vrieze en 
Willem van Delden in desselfs plaatse tot voogden van voorscheven pupille te stellen. 
Was geapost:  De persoon van Conradus Smaltius word van de gelibelleerde voogdijschap 
mits desen ontslagen, wordende dienvolgens de personen bij Requeste vermeld weder 
geauctoriseerd als bij Requeste verzogdt. 
 
 
483. Den 22 Sept(ember) 1740, fol.161vo. 
Op den Requeste van Aeltien Teunis weduwe van Jan Palthe, remonstrerende hoe desselfs 
oom Willem Palthe voor een derde part mede tot erfgenaam heeft geinstitueert de kinderen 
van des Suppliants man alle bij haer in egte verwekt sonder eenig beding of belastinge op die 
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erfenis te leggen, welke kinderen tot regt sijn geweest, en waer van vijf na de testateur sijn 
overleeden, dus was Suppliante en wijlen haer Eheman beregtigt tot de nalatenschap van die 
overledene kinderen, hebbende de geheele erfportie voor die kinderen bedragen 2000 guldens 
welke penningen sijn gesteld onder de administratie van Willem Storm en Egbert Elseneur als 
voogden over die kinderen, en also Suppliante nu met verscheiden schulden is belast, so was 
deselve versoekende dat gemelte voogden mogten worden geauctoriseerd om uit die geerfde 
penningen aen haar uit te keeren de summa van 200 Carolij guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hooftluiden van het Cellebroers Quartier worden 
de voogden in den Requeste genomineert geauctoriseerd, om aen de Requestrante uit te tellen 
en te betalen de summa van 150 guldens uit sodane penningen als onder haer sijn berustende. 
 
 
484. Den 24 Sept(ember) 1740, fol.162. 
Op den Requeste van de respective Buitenvaders van het Arme Weeshuis hoe dat haer Edele 
qqa: hebben staen een weerde in de Karper Steege sijnde het huis afgebrand, en welke weerde 
Supplianten hebben verkogt aen Henrik Polleman voor den summa van 15 Carolij guldens, 
versoekende dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren de gedane koop gelieven te approberen. 
Was geapost:  Op het raport ter vergadering gedaen approberen Schepenen en Raden de 
gedane koop bij requeste versogt. 
 
 
485. Eodem 24 [September 1740], fol.162. 
Op den Requeste van Peter Eckelboom, remonstrerende hoe dat ten dienste van goede 
ingesetenen deser Stad wel van willens was om buiten om te varen met een seilschuite of 
cagien van hier op Zwol en vice versa als ordinaris veerman en sulks bij vaerbaer weer des 
vrijdaegs van Campen en des Saturdaegs wederom van Zwol. Edog so het mogte gebuiren van 
tussen beiden vragt te krijgen behalven sijne vaste set dag van hier te mogen varen en om te 
tonen dat de Requestrant ’t niet te doen is de trekschuiten afbreuke te doen verklaerd wel te 
mogen gedogen dat sij trekschipperen inladen sodane goederen als sij kunnen of mogen 
bekomen om in te laden latende, ten einde elk sijn eigen vrijheit versoekende seer ootmoedig 
dat Haar Wel Edele Hoog Agtbaren hem ‘t gementioneerde veer gelieven te verleenen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestrant  ’t veer in diervoegen als 
bij requeste versogt. 
 
 
486. Den 29 Sept(ember) 1740, fol.162vo. 
Op de Requeste van de Burgermeester van der Linde, H. Dorthman, en Dr. Chr. Nessink, 
Curateuren over de insolventen boedel van wijlen Lambertus Aarssen, versoekende om 
geallegeerde redenen, of niet het gehele bewijs, bij het verandersaten van opgemelte  
L. Aartsen aen desselfs soon gedaen souden mogen uit tellen ten profijte van deselve soon. 
Was geapost:  Hier over nader gehoord het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder 
Quartier, hebbende over het versoek, bij de requeste gedaan de gesamentlijke crediteuren van 
den boedel van wijlen L. Aartsen gehoord die in het versoek alle hadden geconsenteerd. Js 
goed gevonden, de Requestranten in hunne qualiteit mits desen te auctoriseren, het 
gelibelleerde bewijs in het geheel uit te tellen. 
 
 
487. Den 10 Octob(er) 1740, fol.163. 
Op de Requeste van Femmigjen Frederiks, getrouwd met Govert Stoop, versoekende, om 
geallegeerde redenen van gemelte haer man te mogen worden gescheiden van tafel en bedde. 
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Was geapost:  De versogte scheidinge van tafel en bedde word na verhoor van partijen met 
wedersijds bewillinge mids desen geaccordeerd, ten fine en effecte, als na regten. 
 
 
488. Den 26 Octob(er) 1740, fol.163. 
Op de Requeste van Jan Bartels, Stadsmeijer op Mantjesweerd, versoekende een gratificatie 
wegens de geledene schade door het graven van groene zoden uit deselfs land, sederd drie 
jaen herwaerd gedaen. 
Was geapost:  Op het raport van de tijdelijke Stads Camenaar word aan de Suppliant tot 
dedomagement van de gelibellerde schade, veroorsaakt door het vergraven van sijn landt, 
toegelegd een summa van sestig guldens, eens; die aan hem door de ontfanger van de Stad sal 
worden gevalideerd op sijn pagt d’ anno 1738. 
 
 
489. Den 1 Novemb(er) 1740, fol.163vo. 
Op de Requeste van Cornelis de Lange, remonstrerende, hoe dat goed gevonden hebbende 
van sijn boedel en goederen ten behoeven van sijne Crediteuren afstandt te doen, daeromme 
versogte, dat over den boedel Curateuren mogten worden gesteld des Suppliants voornaamste 
Crediteuren, als waren de voogden over het kind van Blasius Sorg, Jacob Rickener, Thijs 
Voet, en Jan van Calkar. 
Was geapost:  De personen van Jacob Rickener en Thijs Voet worden mits desen 
geauctoriseerd en aangesteld tot Curateuren over den insolventen boedel, bij de Requeste 
vermeldt ten fine en effecte als na regten. 
 
 
490. Den 7 Nov(ember) 1740, fol.163vo. 
Op de Requeste van Albert Visser, daer bij sijne goederen ten profijte van sijne Crediteuren 
abandonnerende, en versoekende dat Curateuren over dien boedel mogen gesteld worden. 
Was geapost:  De personen van H. Nuis, A. Klinge, en Jan Visser worden mids desen 
geauctoriseerd en aangesteld tot Curateuren over den boedel, bij de Requeste vermeld. 
 
 
491. Den 7 Novemb(er) 1740, fol.164. 
Op de Requeste van Marrigjen Lijs, huisvrouw van wijlen Gerrit Heimerings, versoekende dat 
de voogden over haer mans voorkinderen mogten worden gelast, aen de Suppliante tot het 
houden van haer kraam enig linnen en penningen uit den boedel uit te reiken. 
Was geapost:  De genomineerde voogden worden mits desen geauctoriseerd ende gelast, om 
aen de Suppliante tegens quitancie so vele linnen en geld uit te reiken, als tot de kraam nodig 
sal wesen. 
 
 
492. Den 14 Novemb(er) 1740, fol.164. 
Op den Requeste van Maas Gerrits, remonstrerende, hoe dat als knegt de tijd van drie en een 
half jaer bij Albert Visscher heeft gewoont, en die gehele tijt geen loon ontvangen heeft te 
zamen bedragende een summa van hondert en ses en twintig Carolij guldens, versoekende, dat 
Haar Wel Edele Hoog Agtbaren de vendumeester Evert Moulin gelieven te auctorizeren om 
uit d epenningen van d everkofte meubels van den sesolaten boedel van Albert Visscher aan 
hem gelibelleerde praetensie te voldoen. 
Was geapost:  De vendumeester Evert Moulin word geauctorizeerd om uit de penningen 
onder hem berustende en geprovenieerd wegens verkofte meubilen van den boedel van Albert 
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Visscher aan den Suppliant dit lopende jaarloon te voldoen, zullende over het loon van de 
vorige jaren met de andere Crediteuren over de praeferentie en concurentie moeten worden 
gedisponeerd. 
 
 
493. Eodem [14 November 1740], fol.164vo. 
Op den Requeste van Maria Anna Berings, voordragende hoe dat dit jaar bij Albert Visscher 
als dienstmeid heeft gewoont, en nog geen loon heeft ontvangen, het welk sig bedraagt een 
somma van twee en twintig guldens, versoekende om redenen bij Requeste vermeld, dat Haar 
Weledel Hooh Agtbaren de vendumeester E. Moulin gelieven te auctorizeren, om aan de 
Suppliante gelibelleerde somma uit de geprovenieerde penningen van de verkofte meubilen 
van A. Visscher te voldoen. 
Was geapost:  De vendumeester E. Moulin word geauctorizeerd uit de penningen onder hem 
berustende, en geprovenieerd wegens vekofte meubels van Albert Visscher aan de Suppliante 
uit te tellen een somma van twe wn twintig Carolij guldens tot voldoeninge van het loon van 
dit lopende jaar. 
 
 
494. Den 15 Novemb(er) 1740, fol.165. 
Op den Requeste van Cornelis de Lange, te kennen gevende dat door tegenspoeden in verval 
was gekomen en sijn boedel aan de crediteuren hadde over gegeven, die denselver ten eersten 
sullen verkopen, versoekende om redenen bij Requeste vermeld, dat de curateuren van sijnen 
boedel mogen worden geauctorizeerd om enige goederen aan hem en desselfs huisvrouwe 
onverkogt te laten. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hooftlieden van het Broeder Quartier, die de 
curateuren over den boedel bij Requeste vermeld hebben gehoord is goedgevonden de 
curateuren te auctorizeren om aan den Suppliant en desselfs huisvrouwe onverkogt te laten 
aan jeder zes hemden, en alle wullen klederen, en aan den Suppliant dan nog zes dassen, zes 
nuisdoeken, zes paar mouwen, en aan desselfs huisvrouwe ook zo veel kort linnen na rato, 
met alle het kindergoed en de luiermand, verder niet. 
 
[In marge]: Den 17 november 1740. Bij resumptie zijnde gedelibereerd over desen Requeste is goedgevonden de 
curateuren bij requeste vermeld te auctorizeren om het bedde met zijn toebehoren, so als het selve tot nog van de Supplianten 
beslapen is, onverkogt aan deselve te laten, met het houd en turf, so als nog aan het huis van de Supplianten is leggende. 
 
 
495. Den 17 Novemb(er) 1740, fol.165vo. 
Op den Requeste van Jan van Coeverden en Jan Geerts als voogden over de onmondige 
kinderen van Dirk Aarts en Petertjen Geerts, remonstrerende dat zwarigheid maken om den 
boedel van derselver pupillen vader te aanvaarden, versoekende dat Haar Wel Edele Hoog 
Agtbaren haar gelieven te permitteren om derselven onder beneficie van inventaris te mogen 
adieren. 
Was geapost:  De voogden Jan van Coeverden en Jan Geerts worden geauctorizeerd om den 
boedel bij Requeste vermeld onde rbeneficie van inventaris te mogen aanvaarden ten fine en 
effecte als na regten. 
 
 
496. Den 28 Novemb(er) 1740, fol.166. 
Op den Requeste van Albert Janz van Velen en ruiter onder het Regiment en Compagnie van 
de Heer Generaal la Lecq, alhier guarnisoen houdende en Elisabeth Derks, voordragede dat sij 
malkanderen trouw beloften hadden gedaan, dog dat de Heer Generaal haar niet geliefde te 

Pagina 114 van 190 



permitteren met malkanderen te mogen trouwen; dat hij Suppliant nu seer gevaarlijk ziek was, 
en dieshalven zoude kunnen gebeuren dat quam te overlijden sonder haar te kunnen trouwen 
schoon reeds al een dogterjen bij haar heeft over gewonnen, versoekende dienhalven dat Haar 
Weledele Hoog Agtbaren hem gelieven te permitteren om met haar te trouwen en dat de 
houwelijxe geboden op ener sondag mogen worden gepubliceerd. 
Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermeld word mits dezen geaccordeert; wordende 
dienvolgens de Eerwaarde Kerken-Raad deser Stad geauctorizeerd om de houwelijxe geboden 
van Albert Jans van Velen, ruiter onder het Regiment en Compagnie van de Heer Generaal la 
Lecq met Elisabeth Derks op te tekenen, en deselve op enen dag driemaal te doen 
proclameren, en vervolgens deselve in den egt te copuleren. 
 
 
497. Den 3 Dec(ember) 1740, fol.167. 
Op den Requeste van Johanna Harpschoe versoekende om hare armoede eenige assistentie. 
Was geapost:  De Requestrante word eens toegelegt een summa van 10 goudguldens om hare 
bekende armoede te betalen door de Heer Burgermeester van der Linde uit ’t overschot van  
’t Hooftgeld onder zijn Edele berustende. 
 
 
498. Den 5 Dec(ember) 1740, fol.167. 
Op de Requeste van Ephraïm Schultz, en Mattheus Dop, versoekende als de grootste 
Crediteuren sijnde te mogen worden aengesteld tot Curateuren over den desolaten boedel van 
Frans Obbels. 
Was geapost:  De personen van Ephraïm Schultz en Mattheus Dop worden mits desen 
aangesteld tot Curateuren over den boedel, bij de Requeste vermeld. 
 
 
499. Den 5 Decemb(er) 1740, fol.167. 
Op de requeste van de voogden van de weduwe Nunninks en desselfs kinderen, versoekende 
approbatie van een verkoop van het huis van gemelte weduwe Nunninks staende alhier agter 
de Nieuwe Muur, door haar op gisteren avond verkoft aan de broeder van Henrik Vincent, 
thans woonagtig tot Amsterdam voor een summa van dartienhonderd en vijftig guldens. 
Was geapost:  De gedane verkoop van het huis, bij de Requeste vermeld, word mits desen 
geapprobeerd. 
 
 
500. Den 7 Decemb(er) 1740, fol.167vo. 
Op den Requeste van Jan Muller, Meester timmermansbaas alhier, versoekende dat Haar 
Weledele Hoog Agtbaren hem jets tot sustentatie van hem en sijn vrouw gelieven toe te 
leggen. 
Was geapost:  De Suppliant word toegelegd een somma van tien goudguldens te betalen door 
de Heer Burgermeester van der Linde ’s wekelijx bij paien uit het mesgeld onder zijn Edele 
berustende. 
 
 
501. Den 13 Decemb(er) 1740, fol.168. 
Op de Requeste van Hans Kreps, versoekende tegen den eersten verschijndag te mogen 
aflossen drie uitgangen, gaende uit een huis, hem gekoft, staende te Brunnepe, ten profijte van 
de Geestelijkheid, als ene op fol.16 ter summa van  f.2 - 2 -     . 
Ene op fol.33 tot     f.3 - 7 - 12. 
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Ende derde fol.36 tot     f.4 - 4 -     . 
Te samen      f.9 - 13-12. 
Was geapost:  De versogte aflosse word mits desen geaccordeerd. 
 
 
502. Den 15 Decemb(er) 1740, fol.168. 
Op de Requeste van Jan Claasen Admiraal, ene van de Stadspoort sluiters, versoekende om 
geallegeerde redenen, dat hetselve ampt mogte worden gegeven aen sijn soon Henrik 
Admiraal. 
Was geapost:  Jn het versoek, bij de Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 
hetselve dien volgens afgewesen. 
 
 
503. Den 17 Decemb(er) 1740, fol.168. 
Op de Requeste van Lambert van der Straten en Henrik Wagter, versoekende, als Curateuren 
over den boedel van wijlen de weduwe van Jan Stapel tot Brunnepe te mogen worden 
geauctoriseerd, om die boedel desen middag publijcq te mogen doe verkopen. 
Was geapost:  De Requestranten aengesteld sijnde, so als alnog aangesteld worden, tot 
Curateuren over den boedel, bij de Requeste vermeld, sijn daermede teffens geauctoriseerd, 
omme alles te doen en te verrigten, wat tot explicatie, en vereffeninge van de gelibelleerde 
boedel sal worden gerequireerd. 
 
 
504. Den 22 Dec(ember) 1740, fol.168vo. 
Op den Requeste van Maria Sluijter weduwe van den Helm te kennen gevende hoe dat sij ten 
agteren geraekt, en van alle inkomsten ontbloot, en niet langer in staet is om haer kost te 
winnen, verzoekende eenig onderstand van haer Wel Edele Hoog Agtbaren. 
Was geapost:  De Requestrante word begunstigt met een summa van 25 Carolij guldens te 
betalen door de ontfanger deser Stads Domeinen uit de lopende Camer ‘d anno 1740 uitgave. 
 
 
505. Den 7 Januarii 1741, fol.169. 
Op de Requeste van de Burgermeester van der Linde en Aegidius Valckenier, Curateuren van 
de nagelatene boedel van de weduwe van Jacobus Arssen, versoekende, dat de penningen van 
die boedel geprovenieerd, en onder Remonstranten berustende, aen de tegenwoordige 
Crediteuren, die sig aangegeven hebben, mogen uit-tellen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
506. Eodem [7 Januarii 1741], fol.169. 
Op den Requeste van de Heer Burgermeester Abraham Nijenburg, remonstrerende dat een hof 
heeft leggen aan het Bolwerk tusschen de Veen- en Cellebroeders poort, zijnde deselve 
beswaart met een uitgang van drie guldens en tien stuivers ten voordele dezer Stads 
Geestelijkheid; Versoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren hem gelieven te accorderen 
om gemelte uitgang af te lossen. 
Was geapost:  De gelibelleerde aflosse word op Paasschen van het toekomende jaar 1742 
geaccordeerd. 
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507. Den 16 Jan(uarii) 1741, fol.169vo. 
Op de Requeste van de voogden over het onmundige kind van Daniel an Antwerpen, 
versoekende, tot nodige subsistentie van haer pupil, te mogen negotieren een summa van 
honderd guldens op twee huisjes, de voorschreven pupil toe behorende. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld. En word dies onverminderd hier mede in 
getrokken ons afgegeven appoinctemente van den 25 october laatstleden, waar bij de 
Requestranten qqa: sijn gequalificeerd geweest, om een hofjen haren pupil toebehorende, op 
approbatie van Schepenen en Raden uit den hand te mogen verkopen. 
 
 
508. Den 26 Jan(uarii) 1741, fol.170. 
Op de Requeste van L. van der Sraten en H. Wagter, Curateuren over den boedel van wijlen 
de weduwe van Jan Jansen Wagter, versoekende approbatie van een verkoop van een huisjen 
te Brunnepe, door haer verkoft aen Aart Jans voor 26 goudguldens vrij geld. 
Was geapost:  De gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd. 
 
 
509. Den 30 Jan(uarii) 1741, fol.170. 
Op de Requeste van Vrouw Vogels, versoekende om geallegeerde redenen bij absentie van 
haar man tot betalinge harer schulden te mogen negotieren enige penningen, onder verband 
van ene van hare twee huisjes, hier ter Stede staende. 
Was geapost:  De Requestrante word hier mede geauctoriseerd, omme tot betalinge van hare 
schulden te mogen negocieren een capitale summa van drie honderd Carolij guldens, onder 
speciaal verband van ene van de huisen, bij de Requeste vermeld. 
 
 
510. Den 30 Januar(ii) 1741, fol.170vo. 
Op den Requeste van Geertruid en Matta Wesselstein versoekende jets tot haar onderstant. 
Was geapost:  De Requestranten word mits dezen toegelegd een somma van vijf en twintig 
Carolij guldens te betalen door de ontvanger der Stads domeinen voor rekeninge van de 
lopende Camer, welke somma aan hem tegens behoorlijke quitantie in rekening zal worden 
gevalideerd. 
 
 
511. Den 4 Feb(ruarii) 1741, fol.170vo. 
Op de requeste van de Meijeren van de Geestelijke erven gepraesenteert versoekende om 
reden daer, bij geallegeerd remissie van haere agtersteedige pagt. 
Was geapost:  Hebben Scheepenen en Raden geresolveeren aen de meijeren te remitteeren 
als volgt, als aen Evert Jans, en Dirk Jansen ’t geheele jaer d’anno 1739, aen Aert Roelofs, 
Willem Kuijper, Willem Theunissen, en Abram Herms, ieder een half jaer op de pagt van 
1738, en een half jaer op 1739, aen Henrik van den Berg ’t geheele jaer van 1739, aan Aert 
Jansen Weijenberg een ½ jaer op ’t jaer van 1739, en aen Harmen Jansen een ½ jaer op 1739 
voorts nog aen Jan Peters en Asien Gerrits een halff jaer op de pagt van 1738, en aen Timen 
Dries een ½ jaer op 1739. 
 
 
512. Den 11 Febr(uarii) 1741, fol.171. 
Op de Requeste van Anna Maria Bolders, geboortig van Camperveen, en hier enigen tijd 
gewoond hebbende en getrouwd geweest met wijlen Weind Wijna, een horlogiemaker, waer 
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bij in echte gewonnen heeft twee kinderen, met namen Gerhard, en Jacob, de eerste oud in 
sijn vierde, en de twede in sijn twede jaar, en dewijle Suppliante niet in staet sijnde alhier de 
kost te winnen, dan voornemen ware sig van hier met hare twee kinderen na het Oldebroek in 
Gelderland bij haren stiefvader te begeven, so versogte voor af een declaratoir, dat gemelte 
twee kinderen bijn voor overlijden van de moeder alhier in het Arme Weeshuis sullen worden 
verpleegt. 
Was geapost:  Jn val de Suppliante voor hare beide kinderen, bij de Requeste vermeld, 
binnen de tijd van ses jaren á dato deses mogte komen te overlijden; so verklaren Schepenen 
en Raden hiermede, dat deselve kinderen als dan, in cas anders niet kunnen subsisteren, nog 
groot gebragt worden, in het Arme Weeshuis alhier sullen worden gerecipieerd ende 
verpleegd. 
 
 
513. Den 16 Febr(uarii) 1741, fol.171vo. 
Op den Requeste van Hendrina van Munster weduwe van Jurrien Goltz, versoekende enig 
onderstand. 
Was geapost:  De Requestrante word tot desselfs sustentatie toegelegd een somma van tien 
goudguldens te betalen door de Heer Burgermeester van der Linde uit het overschot van het 
hoofdgeld nog onder sijn Edele berustende. 
 
 
514. Den 21 Febr(uarii) 1741, fol.171vo. 
Op den Requeste van de weduwe van Arend Kuik, versoekende enig onderstand. 
Was geapost:  De Requestrante word om hare bekende armoede toegelegd een somma van 
vijf goudguldens te betalen door de Heer Burgermeester van der Linde uit het overschot van 
het hooftgeld nog onder zijn Edele berustende. 
 
 
515. Den 4 Maert 1741, fol.172. 
Op de Requeste van de aengestelde Curateuren over den desolaten boedel van Albert 
Visscher, remonstrerende, hoe met een menigt personen hadden te rekenen, die te gelijke en 
Crediteuren en Debiteuren van opgemelten boedel waren versoekende, te mogen worden 
geauctoriseerd, om met deselve te mogen liquideren. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mits desen 
geauctoriseerd ende gelastigd, ten fine, als bij de Requeste word versogt. 
 
 
516. Eodem [4 Maert 1741[, fol.172. 
Op de Requeste van Hille Peters versoekende om redenen daar bij vermeld, remissie van twe 
en vijftig Caolij guldens agt stuivers agt penningen wegens pagt van een stukkie lands de 
Hoge Camp genaamt nog verschuldigt. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Camenaars word de gelibelleerde somma van twe 
en vijftig Carolij guldens agt stuivers agt penningen aan de Suppliante goedgunstelijk 
geremitteerd. 
 
 
517. Den 6 Maert 1741, fol.172vo. 
Op den Requeste van Jan Bijsterbos remonstreerende hoe dat deselve zijne kinderen heeft 
bewesen 140 guldens, en waer over tot voogden sijn gesteld Marten Bijsterbos en Jan 
Schaasbergen. En also de requeste in dese slegte tijden niet in staet is de kost te kunnen 
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winnen, en gaerne eenige negotie willende bij de hand neemen, en waer toe eenige penningen 
vereist worden so versogte deselve dat de gemelte voogden mogten worden geauctoriseerd 
om voorschreven bewijs aen den requestrant ter hand te stellen. 
Was geapost:  De personen van Albert Bijsterbos en Jan Schaasbergen worden 
geauctoriseerd ten fine als bij requeste versogt, mits dat de Requestrant nefens desselfs 
huisvrou sig gerigtelijk verbinden om ten allen tijden des gerequireert wordende de  
voorschreven somma aen de voogden of aen de kinderen selfs te sullen restitueeren. 
 
518. Eodem [6 Maert 1741], fol.172vo. 
Op de Requeste van Teunis Janis remonstreerende hoe hij van de mede voogd over de 
kinderen van Gerrit Jansen gewesen meijer van ’t erve den Brink bij publijke veilinge heeft 
gekogt het huis en opstal van voorschreven erve voor 700 Carolij guldens versoekende daer 
toe approbatie als mede dat de resteerende pagtjaren expireerende Petri 1744 op hem mogten 
worden overgeschreeven. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approbeeren ’t versoek bij Requeste gedaen en sullen de 
overige pagtjaren op den Requestrant worden overgeschreven. 
 
 
519. Den 9 Maert 1741, fol.173. 
Op den Requeste van Jan Stolte, verzoekende eenige onderstand tot wederopbouwinge van 
desselfs huis tot Wilsem afgebrand. 
Was geapost:  De Requestrant word begunstigt met een summa van dertig Carolij guldens te 
betalen door de Heeren Camenaers en Rentmeesters uit de lopende Stads Camer d’ anno 
1741, sullende dese in voorschreven jaren requireert ingebragt wordende ter goeder rekeninge 
worden gevalideert. 
 
 
520. Den 13 Meert 1741, fol.173. 
Op den Requeste van Arent Louwsen en Theunis Janis remonstreerende hoe zij te samen 
hebben gepagt het erve de Weere, dat zij onderlinge waren geconvenieert dat Arent Louwsen 
aen gemelte Theunis Janis sal betalen voor het halve huis, berg etc. 500 Carolij guldens dog 
dat Theunis Jans gedurende die 3 laeste jaeren van ’t erve sal gebruiken 5 Campen 
versoekende daer toe approbatie. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren het versoek bij den requeste gedaen nogtans 
onder die expresse conditie dat de landen en op die voet als in de andere jaren is geschied, 
sullen worden geweid en gehooijt. 
 
 
521. Den 20 Maart 1741, fol.173vo. 
Op den Requeste van Hendrik Cornelis, versoekende enigen onderstand om redenen daar bij 
vermelt. 
Was geapost:  De Suppliant word toegelegd een somma van twintig Carolij guldens, te 
betalen uit de lopende Stads Camer. 
 
 
522. Eodem [20 Maart 1741], fol.173vo. 
Op de Requeste van Dirk Jans wonagtig tot Zalk hoe da deselve van dese Stads Geestelijkeit 
voor eenige jare in pagt heeft gehad vijf morgen land in ’t voorschreven slag in Mastenbroek 
waer van de pagtjaren verlopen sijn van 1732, dat sij niet beter wetende of wijlen haer 
eheman de gemelte pagt hadde opgebragt, dog nu wordende aengesproken voor een restant 
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van 1730 van f.18 - 4 - en voor de geheele pagt van Martini 1731 en 1732 bedragendede 
somma van f.102 - 4 - versoekende om redenen dat aen haar ’t selfde mag worden 
geremitteert. 
Was geapost:  Schepenen en Raden remitteeren aen de requestrant desselfs agterstedige pagt 
ter summa van f.102 - 4 - bij requeste versogt. 
 
 
523. Den 22 Maart 1741, fol.174. 
Op den Requeste van Hendrik van den Berg en Wolter Peters als voogden over Anna Everts 
minderjarige en onnozele dogter van Evert Jansen bij Aaltjen Everts in egte verwekt, 
remonstrerende dat wel genegen waren haar pupille in ’t Geertruid en Catharinen Gasthuis 
voor haar leven te bezorgen voor ’s moeders bewijs bestaande in 375 Carolij guldens een best 
bedde moet zijn toebehoren, beneffens voor het van ’s vaders erffenisse te verwagten heeft; 
verzoekende dat Haar Weledele Hoog Agtbaren hun gelieven te permitteren, om met de 
Kerkmeesteren daar over een accoort te maken. 
Was geapost:  De Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharinen Gasthuis worden 
geauctoriseerd Anna Everts voor de gelibelleerde somma van drie hondert vijf en seventig 
Carolij guldens, en voor het geen haar vorders van ’s moeders goed bewezen is, en nog van 
desselfs vaders erffenisse te verwagten heeft, in gemelte huis te recipieren ende te verplegen, 
mits dan nog dat veel als in haar vermogen is tot beste van gemelte huis arbeide en werke. 
 
 
524. Den 22 Meert 1741, fol.174vo. 
Op den Requeste van Harmannus Scheper en desselfs huisvrou Anna van Dijk, versoekende 
om hare bekende armoede eenige subsistentie. 
Was geapost:  De Requestranten worden om hare bekende armoede voor dese reise 
begunstigt met een summa van vijf en twintig Carolij guldens eens te betalen door de Heer 
Burgermeester van der Linde uit sodane penningen als onder sijn Edele sijn berustende. 
 
 
525. Den 1 April 1741, fol.174vo. 
Op de Requeste van de Kerkmeesters van ’t Boven Gasthuis versoekende approbatie van een 
verkoop van een hofjen buiten de Hagen poorte aen de Noordweg, door haar verkoft aen  
J. Rinckelaar voor 95 Carolij guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Geertruid en Catharinen 
Gasthuis word de gelibelleerde verkopinge mids desen geapprobeerd. 
 
 
526. Den 1 April 1741, fol.175. 
Op de Requeste van de voogden over het minderjarige kind van Jan Nederbos, versoekende te 
mogen weten, of een seker giftinge door wijlen des kinds moeder aen desselfs groot moeder 
bij haer leven gedaen, en bij de Requeste breder gespecificeerd, soude kunnen volstaan. 
Was geapost:  Word verstaan, dat het minderjarige kind van Jan Nederbos competeerd de 
legitime portie in de giftinge, bij de Requeste gemeld. 
 
 
527. Eodem [1 April 1741], fol.175. 
Op de Requeste van Albert Visscher. 
Was geapost:  Op het versoek, bij de Requeste gedaan, so als het legd, kan niet worden 
gedisponeerd; dog word dies onverminderd aen de Suppliant toegestaan vrijgeleide voor de 
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tijd van vier weken, ten einde, om te mogen tenteren, of met sijne Crediteuren alhier soude 
kunnen accorderen. 
 
 
528. Den 4 April 1741, fol.175vo. 
Op de Requeste van Harmen Oordijk, geboren van Grol, hebbende hier gewoond 21 jaeren, en  
met een burgers dogter getrouwd geweest alhier den tijd van 15 jaeren genaemt Johanna  
Laarhuis, waer bij in echte geprocreëerd heeft drie kinderen, en dewijle sig niet in staat 
bevond voor sijn vrouw en kinderen sijn kost alhier te winnen, maer voornemens ware sig na 
Wesop met er woon te begeven, versoekende het gene quiteerde declaratoir etc. 
Was geapost:  Wanneer den Suppliant voor sijn vrouw en drie kinderen te Wesop, of elders, 
het brood niet soude kunnen winnen, en daarom genoodsaakt sijn, sig binnen de tijd van ses 
jaren  weder na dese Stad te begeven; so verklaren Schepenen en Raden hier mede, dat in sulk 
een val den Suppliant met sijn vrouw en kinderen wederom sullen aennemen. 
 
 
529. Den 9 April 1741, fol.176. 
Op de Requeste van Elisabeth Maria Blanckvoort toe den Pothoff, versoekende, te mogen 
worden geauctoriseerd, om publijcq aen de meestbiedend te mogen verkopen, en aen koperen 
na den ontfangst van de koop-penningen te transporteren sekere twee Campen hooijland, in 
het gerigte van Wijhe gelegen, aen Requestrante benevens aen haren innocenten broeder Jan 
Anthonij Blankvoort uit hare grootvaderlijke nalatenschap ten dele gevallen. 
Was geapost:  De Requestrante word mits desen geauctoriseerd, ten fine, als bij de Requeste 
is versogt. 
 
 
530. Eodem [9 April 1741], fol.176. 
Op de Requeste van J. de Haan, Kerkmeester van het Boven Gasthuis, versoekende tot 
betalinge der resterende onkosten wegens het vertimmeren van de stal, en nieuwe kost kopers 
huisjes van gemelte Gasthuis te mogen negotieren een summa van twee duisend vijfhonderd 
guldens. 
Was geapost:  De Requestrant word in sijne gelibelleerde qualiteit mids desen 
geauctoriseerd, om ten fine, als bij de Requeste vermeld, op maandgeld, tegens de kleinste 
rente doenlijk, te negotieren een capitale summa van twee duisend en vijfhonderd Carolij 
guldens; mids deselve summa, hetsij in ’t geheel, hetsij ten delen, bij de eerste gelegheid, en 
so haast doenlijk, weder aflossende. 
 
 
531. Den 16 April 1741, fol.176vo. 
Op den Requeste van de weduwe van den Helm versoekende om een proeve in ’t Buiten 
Gasthuis. 
Was geapost:  De Requestrante word begunstigt met een proeve in ’t Buiten Gasthuis, mits 
en onder die conditie dat die interesse van ’t Fideicommis jaarlijx provenierende sal komen te 
vervallen ten profijte van gemelte Gasthuis, als mede dat desselfs overlijden sullen komen te 
devolveren aen ’t Gasthuis voorschreven, en sal de Requestrante gehouden sijn selven een 
huisien te moeten huiren, en bij vacature van ’t selve sal de Requestrante sig met een kamer 
moeten behelpen. 
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532. Den 24 April 1741, fol.176vo. 
Op den Requeste van Henrik ten Cate als voogt over de onmundige kinderen van wijlen Gerrit 
Hermsen ten Cate versoekende approbatie van een gedane verkoop van een pakhuis staende in 
de St. Jacobs steeg voor een summa van 300 guldens. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de gedane koop bij requeste versogt. 
 
 
533. Den 25 April 1741, fol.177. 
Op de Requeste van Henrik van den Berg, Harmen van Laar, Roelof Arents, en Lubbert Jans, 
te samen eigenaren van agtien morgen land, gelegen in Marselis Slach, genaemt Brouwers 
Land, beswaerd ten behoeven van de Geestelijkheid met een en twintig stuivers jaarlix per 
morgen, versoekende, om geallegeerde redenen, dat dat de voorschreven uitgank met de helfte 
mogte worden verminderd, en het restant geremitteerd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Gecommitteerden tot de saken van de 
Geestelijkheid is goed gevonden, de gelibelleerde uitgank mits desen te verminderen met een 
derde, sullende de supplianten so ten aensien van de agterstedige uitgank, als ten requarde van 
de toekomende kunnen volstaan met het betalen van twe derde parten van deselve uitgank. 
 
 
534. Eodem [25 April 1741], fol.177. 
Op de Requeste van Elsje Simons, geboortig uit Denemarken, oud 70 jaren, remonstrerende, 
hoe dat met de Kerkmeesters van het Geertruid en Catharinen Gasthuis hadde gecontracteerd, 
om in het gemelte Gasthuis geduirende haer leven lang de kost, en huisvesting te genieten, 
voor een summa van agt honderd Carolij guldens, versoekende van gemelte contract de 
approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Het gelibelleerde contract word mits desen geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
535. Den 25 April 1741, fol.177vo. 
Op diverse Requesten, houdende versoek om het Gasthuis. 
Was geapost:  En sijn begunstigd als volgt. Elias van Doorn cum uxore gegeven agt 
goudguldens. Lambert Harmsen vijf goudguldens. Jan Meulenbeek cum uxore tien 
goudguldens. Jan Martens cum uxore agt goudguldens. Claasje Jans, weduwe van Berend 
Jansen Smit, vijf goudguldens. Gerrit Jansen van Oenen vijf goudguldens, alle te betalen door 
de Collecteur de Haan. 
En dan nog Jannes Raad cum uxore 25 Carolij guldens te betalen door de Burgermeester van 
der Linden qqa: 
 
 
536. Den 4 Maij 1741, fol.178. 
Op den Requeste van de weduwe van Peter Kappers versoekende wegens haar bekende 
armoede assistentie. 
Was geapost:  De Suppliante word voor eens toegelegd een somma van vijf goudguldens te 
betalen door de Collecteur de Haan uit de Stads imposten en accijzen. 
 
 
537. Den 12 Meij 1741, fol.178. 
Op de Requeste van Laurens de Pool, Derk van de Cuinder, en Peter Bos, respective 
Buitenvader van het Burger Weeshuis, en voogden over twee van de onmundige kinderen van 
wijlen Willem Gerrits Bos; versoekende, auctorisatie om ten overstaan van Heren 
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Hoofdlieden publijcq te mogen verkopen een huis, so door opgemelte wijlen W.G. Bos sefs is 
bewoond geweest. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit mids desen 
geauctoriseerd, omme het geremitteerde huis ten overstaan van Heren Hoofdlieden publijcq te 
verkopen. 
 
 
538. Den 15 Meij 1741, fol.178vo. 
Op de Requeste van de weduwe van Harmen Voerman, Stadsmeijerse op het Raas, 
versoekende om verscheidene ongelukken en desastres haer overgekomen, en bij de Requeste 
vermeld, enige remissie op hare verschulde pagt. 
Was geapost:  Om redenen, bij de Requeste vermeldt, word aan de Suppliante hare restante 
verschulde pagt op den jare 1737 ter summa van drie honderd Carolij guldens mits desen 
geremitteerd. 
 
 
539. Den 16 Meij 1741, fol.178vo. 
Op de requeste van Albert de Haan, Buitenvader van het Arme Weeshuis, versoekende 
approbatie van een huisjen en hofjen aen het voorschreven Weeshuis gekomen met de 
kinderen van Wolter Dijk, verkoft voor 100 guldens aen Egbert Weidenberg; en dan nog 
auctorisatie, om publijcq te verkopen ongeveer een mudde zaailand in Oosterwolde, mede 
aengekomen als voren, alles breder bij gemelte Requeste vermeld. 
Was geapost:  De gelibelleerde gedane verkopinge van het huisjen en hofjen word mits desen 
geapprobeerd, en word de Requestrant wijder geauctoriseerd, om het gementioneerde land 
publijcq te verkopen. 
 
 
540. Den 29 Meij 1741, fol.179. 
Op de Requeste van E. Schultz en D. Anthonij, voogden over de onmundige kinderen van  
wijlen Frerik Claassen, versoekende approbatie van een gemaekt en de Requeste annexe 
accoord ingegaen met de weduwe van Teunis Jacobs, als desselfs geinstitueerde erfgename, 
en Jan van Spoolde, nome uxoris Stijntjen Teunis Arend Schierholt, over en ter sake van 
sekere 1500 guldens so bij testamente van wijlen Aaltjen Claas, in leven huisvrouw van Derk 
Jacobs waren gemaekt aan wijlen Heiltjen Frericks. 
Was geapost:  Het gelibelleerde accoord word ten aansien van de minderjarige kinderen, bij 
de Requeste vermeld, mits desen geapprobeerd, so als het legd. 
 
 
541. Den 29 Maij 1741, fol.179vo. 
Op de Requeste van Jan Panhuis, Willem Storm in qualiteit als Kerkmeester van het Geertruid 
en Catharinen Gasthuis, en Peter Staal, als erfgenamen, de eerste, voor de halfscheid en de 
twe laaste jeder voor een zesde part van Griet Jans, weduwe van Lucas van den Hof alhier den 
19 Maij laastleden overleden, remonstrerende dat het behalven de Supplianten nog te 
Amsterdam woonagtig zijn Willemina, Meindert, en Jan Meier kinderen van Klaas Meijer bij 
Hendrikjen van den Hof in egt verwekt welke mede te zamen voor een zesde part erfgenamen 
van voorschreven Griet Jans zijn; dat de twe laaste van de selfde nog onmondig sijn, 
versoekende diehalven dat Haar Weledele Hoog Agtbaren de personen van Jan Kressel en 
Laurens Lankhorst gelieven te auctoriseren om bij het schiften en scheiden van gemelte 
boedel het interest van voornoemde onmondigen waar te nemen. 
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Was geapost:  De personen bij Requeste genomineerd worden geauctorizeerd ten fine als 
daar bij verzogt. 
 
 
542. Den 10 Junius 1741, fol.180. 
Op den Requeste van de Heer Burgermeester G. van der Linde, Jan Coen en Joan Reuse als 
voogd over Catrina de Reuse, versoekende dat de uitgank uit een huis van haer staende agter 
de Nieuwe Muire genaemt de Oliphant, ten profijte van de armen deser Stad jaerlijx met 
f.18 - 18 – stuivers belast om redenen bij requeste geallegeert mag wordne vermindert. 
Was geapost:  Schepenen en Raden verstaen dat de gelibelleerde uitgank van f.18 - 18 - 
jaerlijx sal worden betaelt met f.12 - 12 - in te gaen met Paesschen 1741. 
 
 
543. Den 12 Junij 1741, fol.180. 
Op den Requeste van Johanna Nieuwenhuis verzoekende remissie van huishure van 1 Maij 
1740 tot dato deses aan den Belt nog verschuldigd. 
Was geapost:  Den Remonstrante word de gelibelleerde huishure gratieuselijk geremitteerd, 
wordende dienvolgens de oud Burgermeester van Marle als administrateur van den Belt 
geauctorizeerd gemelte huishure te valideren. 
 
 
544. Den 6 Julii 1741, fol.180vo. 
Op de Requeste van Roelof Kok, versoekende om geallegeerde redenen met desselfs 
huisvrouw Wendelina Trijps te mogen over den gescheiden van tafel en bedde, 
praesenteerende haer gemene kind te nemen tot sijnen laste. 
Was geapost:  Over het versoek, bij de Requeste gedaan, in senatu sijnde gehoord de 
Requestrant met desselfs huisvrouw, welke in het gemelte versoek mede heeft geconsenteerd, 
so word de versogte scheidinge van tafel en bedde mids desen geaccordeerd en toegestaan, ten 
fine en effecte als na regten. 
 
 
545. Den 8 Julij 1741, fol.180vo. 
Op den Requeste van Christina van Ledden oud 63 jaren geboren te Diepenheim en Catharina 
Vosman oud in haar zestigste jaar geboortig van Amsterdam, remonstrerende, hoe dat zij met 
de provisoren van het Geertruid en Catharinen Gasthuis waren geconvenieerd om de kost en 
een woninge voor haar leven lang in gemelte Gasthuis te hebben voor een somma van een 
duisend en vijftig Carolij guldens van jeder te betalen; versoekende approbatie van Schepenen 
en Raden. 
Was geapost:  Op rapport van de Heren Provisoren word het bij requeste gementioneerde 
contract geapprobeerd gelijk het selve geapprobeerd word mits dezen. 
 
 
546. Eodem [8 Julij 1741], fol.181. 
Op den Requeste van Violet versoekende dat het huis so als aan sijn soon bij twede houwelijk 
heeft bewesen, met en benevens de voogden Burgermeester Brunier en Willem Romunde 
moge verkopen, en dat de penningen daar van op desselfs huis moge beleggen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word het den Remonstrant met en 
benevens de voogden Burgermeester Brunier en Willem Romunde geauctoriseerd het huis bij 
Requeste gemeld ten overstaan van de Heren Hoofdlieden, of uit de hand op approbatie van 

Pagina 124 van 190 



Schepenen ende Raden aan de meestbiedende te verkopen mits dat de penningen daar van 
provenierende op den Remonstrants huis en where worden belegd. 
 
[In marge]: Den 12 februarij 1742. De Heer Burgermeester Brunier ter vergaderinge hebbende gerapporteerd 
dat reden de personen bij Requeste vermeld het gelibelleerde huis aan enen H. Avink hadde verkoft voor zeventig Carolij 
guldens, waar omme was verzoekende approbatie van Schepenen ende Raden is goedgevonden in opgemelte versoek te 
consenteren en dienvolgens voorschreven verkopinge te approberen. Jn fidem H.E. Hubert, secret. 
 
 
547. Den 10 Julii 1741, fol.181vo. 
Op de requeste van Roelof Cok, versoekende, dat Evert Moulijn mogte worden geauctoriseerd 
om sijne mobile goederen benevens desselfs huis bij hem met sijne gesepareerde huisvrouw 
gemeen, publijcq te verkopen, om met de kooppenningen hare gemene schulden te betalen. 
Was geapost:  De Requestrantes huisvrouw in de versogte verkopinge van de mobile 
goederen, bij de requeste vermeld, hebbende geconsenteerd; so word de Roededrager Evert 
Moulijn hier mede geauctoriseerd, ende gelast, omme de gemelte mobile goederen publijcq, 
en aan de meestbiedende te verkopen. 
 
 
548. Eodem [10 Julii 1741], fol.182. 
Op de requeste van Peter Bos, Jan Hendrixen Weijer en Jacob Jochems als voogden over de 
kinderen van Peter Jochems gewesen Stads Meijer op de Modder Kuile, versoekende dat de 
vier duisend carolj guldens wegens het bewezene vaders goed onder haar berustende op 
Genemuijden tegens twee percento mogen beleggen, of dat aan hun een andere gelegentheid 
om de zelve te kunnen beleggen, moge worden aangewezen worden. 
Was geapost:  De voogden worden in hunne qualiteit geauctorizeerd om van de Secretaris 
Muntz over te nemen een obligatie van twe duizend carolij guldens met de interesse van dien, 
lopende op maandgeld tegens drie carolij guldens in het jaar ten coste dezer Stad, en dan nog 
om de overige twe duizend guldens op dese Stad tegens twe carolij guldens van het honderd 
in ’t jaar te beleggen. 
 
 
549. Den 10 Julii 1741, fol.182vo. 
Op de Requeste van de pagteren van ’s Lands Bieren over dese Stad, sig beklagende over het 
verkopen en uitslijten van Zwolse keuite alhier tegens vier deuiten de kanne. 
Was geapost:  Word hier mede verstaan, dat voortaen niemand, nadat hem dese resolutie sal 
wesen geinsinueerd, de Zwolse keuite alhier sal mogen verkopen tegens hoger prijs, als tegens 
een oort stuivers of twee deuiten de kanne; En sulx, bij de boeten, tegens fraudateurs van 
accijs van Bieren bij de ordonnantie op dat middel gestatueerd; Dit alles dan nog bij provisie, 
en tot onsen kennelijken wederseggens toe. 
 
 
550. Den 11 Julii 1741, fol.182vo. 
Op de Requeste van G. van der Linde, R. Sabé en Antoni Roese als voogden over de 
minderjarige kinderen van wijlen de Gemeensman Rijk van Wijnvoorden, met namen Clarina 
en Aleijda, de eerste oud ruim 20 jaren, de twede ruim zeventien jaren, versoekende voor 
deselve veniam aetatis. 
Was geapost:  Aan die bij Requeste genomineerde minderjarige kinderen van wijlen de 
Gemeensman Rijk van Wijnvoorden word de versogte venia aetatis mits desen geaccordeerd 
ten fine en effecte als na regte. 
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551. Den 24 Julij 1741, fol.183. 
Op den Requeste van Gieltjen Derks als moeder en wettige voogdesse van haar onmondige 
kinderen bij wijlen haar Eheman Egbert Aarts in egte verwekt remonstrerende hoe dat haare 
kinderen mede erfgenamen sijnde van Hendrik Aarts, de halve broeder Steven Aarts de 
overige erfgenamen hadde uitgekoft voor een somma van vijf honderd Carolij guldens, 
waarvan de erfportie voor haar kinderen zoude bedragen hondert zeven en dertig guldens en 
tien stuivers, en also deselve Steven Aarts wel genegen was de voorgemelte uitkoop  
penningen een jaar ten sijnen dienste te emploieren, versoekende dierhalven dat Haar Wel 
Edele Hoog Agtbaren voorschreven uitkoop te approberen ten opsigte van hare kinderen om 
te consenteren dat de voorschreven f.137 - 10 - nog een jaar onder voorschreven Steven Aarts 
mogen blijven berusten. 
Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermeld word mits desen geaccordeerd; wordende 
dienvolgens de bij requeste gementioneerde uitkoop geapprobeerd en geaccordeerd dat Steven 
Aarst de gelibelleerde uitkoops-penningen ten sijnen dienste voor de tijd van een jaar kan 
emploieren tegens betalinge van een behoorlijke interesse mits dan nog, dat de suppliante ten 
eersten voogden over hare onmondige kinderen zal hebben te stellen. 
 
 
552. Eodem [24 Julij 1741], fol.183vo. 
Op den Requeste van Aaltjen Cappers, omtrent 24 jaren oud, verzoekende veniam aetatis en 
dat haren voogd Jurriaan van der Vist het bewijs van f.15 - : - aan haar uit te reiken. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte als 
na regten; wordende dienvolgens de suppliante voogd bij Requeste vermeld geauctoriseerd 
om het bewijs van vijftien carolij guldens aan de suppliante uit te reiken en over te geven. 
 
 
553. Den 29 Julii 1741, fol.184. 
Op de Requeste van Leendert Bogaart en Paulus Bakker, voogden over de onmundige 
kinderen van Willem Henrik Macquet; versoekende om geallegeerde redenen na de vrienden 
van gemelte kinderen in Zeeland, alwaer deselve kinderen verpleegd worden te mogen senden 
twee jaren opkomsten van den pupillen goederen ter summa van f.280 - : - guldens als mede 
een summa van f.300 - : - guldens resterende kooppenningen van een huis, gekoft bij Ephraïm 
Schults, ten einde gemelte summa door opgemelte vrienden in Zeeland ten behoeve der 
pupillen soude kunnen worden belegd. 
Was geapost:  De Requestranten worden hiermede geauctoriseerd, omme de gelibelleerde 
beide sommen van penningen, van twee honderd tachtig, en van drie honderd Carolij guldens, 
aan den pupillen vrienden na Zeeland te versenden, ten fine, als bij de Requeste vemeld. 
 
 
554. Den 3 August(i) 1741, fol.184vo. 
Op den Requeste van Laurens de Pool als Buitenvader van de Burger Wezen remonstrerende 
dat met Derk van der Kuinre en Peter Bos het huis van Willem Gerrits Bos heeft verkogt aan 
de Burgermeester G. van der Linde, Martinus Dop en aan de kinderen van de weduwe 
Wijnvoorden, heeft verkogt voor een somma van eenhondert en vijftig guldens, versoekende 
approbatie. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits desen geapprobeerd. 
 
 
555. Den 7 August(i) 1741, fol.185. 
Op den requeste van vrouw Elisabeth Brouwer weduwe van wijlen de Heer Burgermeester  

Pagina 126 van 190 



Coops, versoekende veniam aetatis voor haar jongste dogter Elisabeth Coops, ongeveer 
twintig jaren oud. 
Was geapost:  De bij requeste versogte venia aetatis word mits desen geaccordeerd ten fine 
en effecte als na regte. 
 
 
556. Eodem [7 Augusti 1741], fol.185. 
Op den Requeste van Margareta Geertruid de Wijn, weduwe van wijlen den Sergeant Gerrit 
Uiterwijk na onlangs alhier overleden, remonstrerende, dat dezelve in het jaar 1734 te Venlo 
in guarnizoen leggende bij voorschreven haar Eheman een soon heeft overgewonnen, dewelke 
aldaar gedoopt is met de name van Lubbertus, als uit de annexe doop-cedul geblijkt, 
versoekende dat deselve moge verklaard te zijn een geboren groot burger dezer Stad. 
Was geapost:  Schepenen en Raden hebben ten verzoeke van de Remonstrante verklaard, 
gelijk deselve verklaren mits desen het kind bij requeste genoemd te zijn geboren een groot 
burger dezer Stad. 
 
 
557. Eodem [7 Augusti 1741], fol.185vo. 
Op den Requeste van de weduwe van Gerhard Uiterwijk, verzoekende enige onderstand. 
Was geapost:  De Suppliante word toegelegd een somma van tien goudguldens, te betalen 
door de Heer Burgermeester van der Linde, uit het Stads-geld nog onder zijn Edele 
berustende, aan Joost Tebbetman, die gelast word het selve ’s wekelijx bij paijen aan 
suppliante te geven; en zulx eens, zonder consequentie, wordende de suppliante in het 
toekomende gelast der nood zijnde sig aan desen Stads Armen Kamer te addresseren. 
 
 
558. Den 14 August(i) 1741, fol.185vo. 
Op den Requeste van Anna Catharina Slussels huisvrouwe van Klaas Vogels, versoekende om 
redenen bij Requeste vermeld geauctorizeerd te worden om de twee groeven te Hoorn aan 
haar in eigendom toebehorende te mogen verkopen. 
Was geapost:  De suppliante word geauctoriseerd de gelibelleerde twe groeven te mogen 
verkopen. 
 
 
559. Den 16 August(i) 1741, fol.186. 
Op den Requeste van Neeltjen Jans versoekende enige onderstand. 
Was geapost:  De Suppliante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd en somma 
van vijf en twintig carolij guldens te betalen door Heer Burgermeester van der Linde uit het 
Hoofdgeld nog onder zijn Edele Stads-wegen berustende. 
 
 
560. Eodem [16 Augusti 1741], fol.186. 
Op den Requeste van Gerrit Pastoor versoekende veniam aetatis voor sijn onmondige dogter 
Hester Pastoor. 
Was geapost:  DE bij requeste versogte venia aetatis aan des Remonstrants dogter Hester 
Pastoor word mits desen geaccordeerd, ten fine en effecte als na regte. 
 
 
561. Den 21 Augusti 1741, fol.186vo. 
Op de Requeste van Egbertus Antonius ten Bussche, staende in october aenstaende te  
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bereiken den ouderdom van  25 jaren, versoekende venia aetatis als mede, dat de erfgenamen 
van sijne gewesene voogden, die thans beide overleden waren, mogten worden gelast aen hem 
te doen behoorlijke rekeninge. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis word mids desen geaccordeerd, ten fine, en effecte, 
als na regten. En worden de erfgenamen van des Requestrants wijlen gewesene voogden 
gerecommendeerd, ende gelast, omme aen den Requestrant ten overstaan van de Heren Hoofd 
lieden van het Buiten Quartier ten spoedigsten te doen rekeninge, bewijs, en reliqua. 
 
 
562. Den 24 August(i) 1741, fol.186vo. 
Op den requeste van Pieter Mulder, versoekende een plaatse, om er een bokkingshang van te 
maken. 
Was geapost:  De plaatse bij de Hagen poorte binnen de Wildfang bij het Touw-slagers 
huisjen word aan den Remonstant geaccordeert om dezelve tot een bokkingshang te mogen 
approprieren. 
 
 
563. Den 24 August(i) 1741, fol.187. 
Op den requeste van Burgermeester Giljam Brunier versoekende dat met het ledige plaatsjen 
tusschen de Vis-poort en het Mark-meester huisjen moge worden begunstigd. 
Was geapost:  Den Remonstrant word met het gelibelleerde open leggende en ledige 
plaatsjen begunstigd. 
 
 
564. Den 26 Augusti 1741, fol.187. 
Op de Requeste van Matthijs Voet, en Jacob Riggenaer, Curateuren over den insolventen 
boedel van Cornelis de Lange, versoekende approbatie van een verkopinge van een huis met 
een pakhuis daer agter staende alhier in de Nieuw Strate bij de St. Jacobs Stege, door de 
Requestrant verkoft aen Jan Greve voor 1400 guldens, sullende de kosten van 50sten penning 
en overdragt wesen tot laste van koper; met wijdere versoek, omme het verkofte te mogen 
transporteren. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits desen geapprobeerd, en worden de 
Requestranten in hunne qualiteit geauctoriseerd, ten fine, als bij de Requeste vermeld. 
 
 
565. Den 26 Augusti 1741, fol.187vo. 
Op den Requeste van Ida Schuts, versoekende enige onderstand. 
Was geapost:  De Remonstrante word om redenen bij Requeste vermeld toegelegd een 
somma van vijf en twintig carolij guldens te betalen door de Heer Burgermeester van der 
Linde uit het overschot van het Hoofdgeld. 
 
 
566. Den 11 Sept(ember) 1741, fol.187vo. 
Op de Requeste van C.A. van Oldenneel, weduwe Bruins, als moeder en wettige voogdesse 
van haer minderjarige soon Gerrit Franciscus Bruins, versoekende dat de Scholtus van der 
Merwede mogte worden geauctoriseerd, om haer te adsisteren in het schiften, scheiden en 
deilen van den boedel van wijlen Henricus Aloïsius Bruins. 
Was geapost:  De Scholtus Joan van der Merwede word mits desen geauctoriseerd ten fine,  
als bij de Requeste vermeld. 
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[In marge]: 1741 den 16 november. Js ten versoeke van de Requestrante ten fine als bij de Requeste vermeld in 
de plaetse van de Scholtus van der Merwede, overleden sijnde, gequalificeerd de persoon van Dr. Pilgrom van Jngen. 
 
 
567. Den 23 Sept(ember) 1741, fol.188. 
Op den Requeste van Matthijs Voet en Jacob Riggener als curateuren over den boedel van 
Cornelis de Lange, versoekende dat Schepenen en Raden de verkopinge van de winkel en 
verder gereedschappen aan Jan de Greve gelieven te approberen. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge van de winkel en verdere gereedschappen daar 
toe behorende, word mits desen geapprobeerd. 
 
 
568. Den 30 Septemb(er) 1741, fol.188. 
Op de Requeste van Blazius Zorg, versoekende, dat Schepenen en Raden hem mogten 
verklaren voor erfgenaem van wijlen sijn dogtertjen Aaltjen Zorg. 
Was geapost:  Schepenen en Raden na verhoor van partijen verstaan, dat de Requestrant 
Blazius Zorg na Stads regte enige erfgenaam is van wijlen desselfs dogtertjen Aaltjen Zorg, 
met uitsluitinge van Lodewijk Zorg, broeder van opgemelte wijlen Aaltjen Zorg. 
 
 
569. Den 2 Octob(er) 1741, fol.188vo. 
Op de Requeste van de weduwe en voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jannes 
Violet, versoekende desselfs boedel te mogen aenvaerden onder beneficie van jnventaris. 
Was geapost:  De versogte aanvaardinge van de gelibelleerde boedel onder beneficie van 
jnventaris word mits desen geaccordeerd, ten fine en effecte als na regten. 
 
 
570. Den 5 Octob(er) 1741, fol.188vo. 
Op de Requeste van Blasius Sorg, voor sig selfs, voor drie vierde parten, en de voogden over 
desselfs onmundigen soontjen, voor een vierde part; versoekende om geallegeerde redenen, 
dat de Curateuren over den insolventen boedel van Cornelis de Lange en Elisabeth Steekman 
mogen worden worden geordonneerd, om aen hun in vollen eigendom over te geven een 
sekere summa van 1200 guldens bij de Requeste vermeld. 
Was geapost:  Op het raport van de heren Hoofdlieden van het Broeder Espel word het 
versoek, bij de Requeste gedaen, so als het legd, mits desen geaccordeerd; En worden dien 
volgens de Curateuren van den insolventen boedel van Cornelis de Lange en Elisabeth 
Steekman geauctoriseerd ende gelast, omme de gelibelleerde summa van twaalf honderd 
guldens aen de Requestranten in vollen eigendom over te geven. 
 
 
571. Den 5 Octob(er) 1741, fol.189. 
Op den Requeste van Jan van Coeverden en Jan Geertsen als voogden  over het onmundige 
dogtertjen van Derk Aertsen en Petertie Derks met name Anna Derks, versoekende approbatie 
van de gedane verkoop van een stuk lants te Brunnepe. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hooftlieden, approberen Schepenen en Raden de 
verkoop bij Requeste versogt. 
 
 
572. Den 9 Octob(er) 1741, fol.189. 
Op den requeste van Hendrik van Detten en Jan Calker verzoekende om redenen bij requeste 
vermeld geauctorizeerd te mogen worden tot curateuren van de nalatenschap van N. Violet. 
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Was geapost:  De personen van Hendrik van Detten en Jan van Calker worden geauctorizeerd 
ten fine als bij requeste versogt. 
 
 
573. Eodem [9 October 1741], fol.189vo. 
Op den Requeste van Daniel van Dijk en Catharina Palthe; de laatste mede erfgenaam van 
Willem Palthe, versoekende dat de voogden van hare onmundige suster en broeder, waar 
onder gelibelleerde erffenisse is berusende, mogen worden geauctoriseerd hun geregte 
erfportie aan haar suppliante uit te keren. 
Was geapost:  De voogden van de minderjarige kinderen van J. Palthe worden geauctoriseerd 
aan de suppliante hare geregte erfportie van de nalatenschap van wijlen Willem Palthe uit te 
keren. 
 
 
574. Den 13 Octob(er) 1741, fol.189vo. 
Op den Requeste van R.H. Ridder meerderjarige jongman N. Kerber als in houwelijk 
hebbende Joh. Hend. Ridder en gevolmagtigde van deselve zijne huisvrouwe, nog den zelven 
N. Kerber en R.H. Ridder als gevolmagtigden van Catharina Jacoba Ridder meerderjarige 
jonge dogter, mede erfgenamen et testamento van wijlen den Burgermeester Jan Hendrik 
Ridder haren suppliant oom gevende te kennen, dat zij het ongeluk hebben gehad op den 24 
september dezes jaars 1741 door den dood te verliezen haren zeer lieven en hooggeagten 
vader den Lieutenant Collonel Jacob Ridder; dat zij supplianten volgens hare schuldige pligt  
en pieteit genootzaakt zijn de ere van haren overleden vader zo veel mogelijk te conserveren, 
de bedroefde en alendige weduwe hare moeder met hare twe minderjarige kinderen met goed 
en bloed te assisteren en helpen; Dat zij supplianten tot voorkominge  en weringe van sensible 
affronten en harer ruïne ten uitersten nootzakelijk hebben een somma van twaalf honderd 
guldens, welke penningen zij supplianten op gene wijze weten te bekomen als uit hare 
respective erfportien van wijlen den Burgermeester J.H. Ridder haren oom, welkers boedel en 
nalatenschap is gesteld onder de voogdije van de Heren Burgermeesteren Sabé, van der Linde, 
Bannier en Nijenborg, welke Heren voogden tot nog toe den boedel niet hebben kunnen 
brengen tot die liquiditeit, dat een jeder der ergenamen en vervolgens ook de supplianten hare 
juiste erfportie kan worden uitgedeeld, vermits het Geestelijke Comptoir van u wel Edele 
Hoog Agtbare Stad, waar van den overledene ontvanger is geweest, nog niet ten enenmale is 
gesuiverd geworden: Dat vervolgens de suplianten geen anderen weg open is als op hare 
respective erfportien te negotieren en op interest te nemen gedagte so zeer noodzakelijke 
somma van twe duizend en twe honderd guldens, ’t welke ook niet zal kunnen geschieden of 
werden gedaan zonder u wel Edele Hoog Agtbaren approbatie ende consent, vermits den 
boedel van den overledene legaal blijft verbonden, zo lang den gedagten ontvangst niet ten 
enenmaal is gezuivert en verantwoordet. 
Alwaaromme zij supplianten met alle respect haar komen tot Uwedele Hoog Agtbaren op het 
oodmoedigste versoekende dat Uwedele Hoog Agtbaren de supplianten gelieven te 
accorderen omme op hare respective erfportien van haren overleden oom de Burgermeester 
Ridder te mogen negotieren en op behoorlijke interesse te nemen meergemelte somma van 
een duisend twe honderd guldens en dat Uwedele Hoog Agtbaren den gedagten boedel voor 
hare erfportien zo verre van het legaal verband gelieven te ontslaan, voorts de Heren voogden 
te qualificeren en te auctorizeren omme gedurende de illiquiditeit des boedels de interesse van 
de genotieerde penningen voor den supplianten rekeninge uit de opkomsten des boedels te 
betalen, en zo ras den boedel tot een volkomene liquiditeit zal zijn gebragt, geschift en 
gescheiden de genegotieerde een duisend en twe honderd guldens uit der supplianten 
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respective erfportien onder behoorlijke quitantie en intrekkinge van de schuldbrief te mogen 
voldoen en betalen. 
Was geapost:  De Supplianten worden in hunne respective qualiteiten geauctorizeerd om op 
hare erfportien van den boedel van de Heer Burgermeester Ridder die als nog is berustende 
onder de voogden bij Requeste vermeld, te negotieren een capitale somma van twaalf honderd 
Carolij guldens ten fine als bij requeste versogt; wordende in zo verre hunne gelibelleerde 
erfportien van het legaal hijpotheeq, het welk dezer Stads Geestelijkheiten op heeft, ontheft en 
ontslagen; wordende de voogden vorders dan ook nog geauctorizeerd om gedurende de 
illequiditeit des boedels de interessen van gemelte te negotieren de penningen voor den 
supplianten rekeninge uit de opkomsten van dezelve jaarlijx te betalen, als mede om het 
capitaal tegens intrekkinge van de schuld brief te mogen voldoen, zo ras als den boedel tot 
volkomene liquiditeit is gebragt. 
 
[In marge]: Waar van de beide acten van procuratie in Senata zijn gelezen en ad hunc actum van waarden erkend. 
Quod attestor H.E. Hubert, secret. 
 
 
575. Den 14 Octob(er) 1741, fol.191. 
Op de Requeste van Jannetje Aarjens Diependaal, getrouwd met Willem Denekamp de oude, 
versoekende om geallegeerde redenen van gemelte haer man te mogen worden gesepareerd 
van tafel en bedde. 
Was geapost:  Na verhoor van partijen word de versogte scheidinge van tafel en bedde mids 
desen geaccordeerd ten fine en effecte als na regten. 
 
 
576. Den 17 Octob(er) 1741, fol.191vo. 
Op den Requeste van Hermen Wissink ende Willem Jans als voogden over Anna Jans, 
versoekende approbatie van twe verkofte akkers land met de halve put, als mede van een 
boomgaardjen en van een akker Spa sant alle gelegen te Brunnepe, verder daar bij vermeld. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen de gelibelleerde verkopinge van de twe 
akkers land met de halve put als mede van het boomgaardjen en van de akker Spa sant alle bij 
requeste vermeld. 
 
 
577. Eodem [17 October 1741], fol.192. 
Op den Requeste van Paulus Bakker als mede voogd over de onmondige kinderen van Willem 
Hendrik Macquet remonstrerende hoe dat Leendert Bogaard als mede voogd nog is 
berustende een somma van twe honderd en tagtig guldens gelijk mede nog een somma van 
vijf en tagtig gulden van gemelte hare pupillen, versoekende dat moge gelast worden gemelte 
penningen aan voorschreven pupillen uit te tellen ingevolge apoinctement van den 29 julij 
1741; en dat hij suppliant van zijne voogdijschap moge worden ontslagen. 
Was geapost:  Den suppliant zal voor de gelibelleerde penningen het onder zijn mede voogd 
Leenderd Bogaard nog berustende niet wezen verbonden nog aansprakelijk, kunnende 
nogtans op het twede verzoek bij requeste gedaan niet worden gedisponeerd. 
 
 
578. Den 23 Octob(er) 1741, fol.192vo. 
Op den Requeste van Hendrik Franken, Jan Alberts, en Gerrit Jans als voogden over de 
nagelatene kinderen van wijlen Gerrit Hermerigd, remonstrerende dat zij de weduwe Margjen 
Janssen Leijs hadden uitgekoft voor een somma van agt honderd guldens en twe zilveren 
lepels waaronder begrepen haar rouw met versoek dat Schepenen en Raden gemelte uitkoop  
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gelieven te approberen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden is goedgevonden de gelibelleerde 
uitkoop te approberen gelijk deselve geapprobeerd word mits dezen. 
 
 
579. Den 29 Octob(er) 1741, fol.192vo. 
Op den Requeste van Hend. van Detten en Jan van Calker als curateuren van den boedel van 
J. Violet, versoekende approbatie van de verkofte huisen van den gemelten boedel, het ene op 
de hoek van Aaxter Steeg aan de weduwe Hartman voor vier honderd guldens het andere in 
de Aaxter Steeg aan Jan van Wijhe voor zestig gulden. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits desen geapprobeerd. 
 
 
580. Den 13 Novemb(er) 1741, fol.193. 
Op de Requeste van Paulus Creuger van Slangenburg aengestelde Scholtus van Camperveen, 
versoekende vergunde aerde. 
Was geapost:  De versogte vergunde aerde word mits desen geaccordeerd en toegestaan, dog 
niet anders als ten aansien van het passeren van reële Gerigts acten van transporten, 
hypothecatien, en Gerichtelijke bekentenissen, en gene andere, welke acten andersins onder 
de jurisdictie en op de grond van het gerichte, waeronder de verkofte, ofte verbondene 
goederen gelegen sijn, souden moeten gepasseerd worden. En voorts om in cas van nood, en 
in saken, geen uitstel kunnende lijden, alhier in de jurisdictie van de Stad Bancke te mogen 
spannen, tot contentieuse, dog niet tot voluntaire saken. 
 
 
581. Den 16 Novemb(er) 1741, fol.193. 
Op den Requeste van Geertruid Worst, weduwe van wijlen Jan Versmit en Derk Stennekes als 
crediteuren van Berend Scutte, wiens boedel desolaat is, versoekende desselfs huis ad opus 
jus habentium te mogen verkopen. 
Was geapost:  Die Edele Derk Stennekes en Ephraïm Schultz worden mits desen aangesteld 
tot curateuren van den insolventen boedel van Berend Schutte, wordende dienvolgens 
geauctorizeerd om het huis en verdere effecten bij requeste vermeld ad opus jus habentium 
ten overstaan van de Heren Hoofdlieden te verkopen. 
 
 
582. Den 28 Novemb(er) 1741, fol.193vo. 
Op den Requeste van Evert Jans wonende aan het Tol-hekke, versoekende om redenen bij 
requeste vermeld remissie van zijn verschuldigde pagt penningen. 
Was geapost:  Den Remonstrant word om redenen bij requeste vermeld van sijne 
verschuldigde pagtpenningen over den jare 1737 goedgunstelijk geremitteerd en somma van 
veertig carolij guldens en tien stuivers, waar mede dan ook sijn praetencie wegens huur ligt en 
huisvestinge aan de commando over enige weken aldaar op ordren van Schepenen en Raden 
gelegt, gegeven, zal zijn voldaan, en ten enenmale gemortificeerd. 
 
 
583. Den 12 Decemb(er) 1741, fol.194. 
OP den Requeste van Carsina Antonetta van Oldeneel, weduwe wijlen Lucas Alphert Bruins, 
als voogdesse en boedelhouderse van haar soon Gerrit Franciscus Bruins, versoekende 
approbatie van een gedane verkopinge van haer soons huis, staende alhier op de Oude Strate, 
bij haer thans selfs bewoond, verkoft aen de Schoolmeester Arend van Eem voor een somma 
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van duisend carolij guldens, als mede, auctorisatie, om van dit verkofte huis transport te doen. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits desen geaprobeerd, en word de 
Requestrante wijders geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
584. Eodem [12 December 1741], fol.194. 
Op den Requeste van de weduwe van Aart Polman wonende aan de St Nicolai Dijk 
versoekende om redenen daar bij vermeld remissie van den uitgang van haar huis over den 
jare 1739, 1740, en 1741 nog verschuldigt. 
Was geapost:  De gelibelleerde uitgang over den jare 1739 en 1740 word aan de suppliante 
om redenen bij requeste vermeld goedgunstiglijk geremitteerd. 
 
 
585. Eodem [12 December 1741], fol.194vo. 
Op den Requeste van de voogden van de weduwe Nunninks en deszelfs kinderen als Jacob ten 
Huisté, Claas Vos, Hendrik van den Berg en Jan Lankhorst, remonstrerende hoe dat zij in 
gereedheid hadden liggen enig geld, dat zij tegenwoordig occasie hadden om daar van 
zeshonderd Carolij guldens op het huis van H. Stoop tegens een behoorlijke interesse te doen, 
dat hij Hendrik Stoop door mede de nog verschuldigde kooppenningen van voorschreven huis 
is verders vrij en onbeswaard; Versoekende zij voogden dierhalven, dat mogen worden 
geauctoriseerd om boven gemelte somma van zes honderd Carolij guldens op het 
gelibelleerde huis te mogen leggen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden worden de voogden bij Requeste 
vermeld geauctorizeerd ten fine als daar bij versogt. 
 
 
586. Den 23 Decemb(er) 1741, fol.195. 
Op den Requeste van Evert Moulin als vendumeester en Willem Storm als boekhouder, 
remonstrerende, hoe dat hun nog is competerende van den boedel van Jan Broese 
respectivelijk een somma van 12 guldens en 19 stuivers van gekogte goederen in een erfhuis 
en dan nog een somma van seven guldens wegens een geslagt beest; en also het Wieldraiers 
gilde ook nog praetensie heeft ten laste van den zelven boedel voor het winnen van het gilde 
so versoeken Remonstranten praesentie. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden vermeinen Schepenen ende Raden 
dat de boekhouder met de gelibelleerde zeven guldens en de vendumeester met de somma van 
twaalf guldens en negentien stuivers in de boedelpenningen van Jan Broese behoorden te 
worden gepraefereerd, gelijk deselve gepraefereerd worden mits desen. 
 
 
587. Den 6 Januar(ii) 1742, fol.195vo. 
Op den Requeste van Abraham de Haan, collecteur deser Stads imposten, remonstrerende hoe 
dat op de nominatie van de Heer Burgermeester Vestrink tot collecteur van dese Stads 
imposten is aangesteld op een tractement van zes gulden ’s wekelijx als van ouds met zijne ap 
en dependentie mits dat boven de uitkeringe van een gulden en 4 stuivers aan de weduwe 
Cramer en vijftien stuivers aan Jacob Gosen Erkelens, nog daar en boeven zal hebben uit te 
keren ’s wekelijx van dese Stad vijftien stuivers. Dat voor alle sijne moeite dan zeer weinig 
kan behouden, behalven dat het huis, het geen altoos de collecteur heeft bewoond ook van sijn 
ampt is afgenomen, zelfs dat het zelve als was komen te vaceren waaromme was verzoekende 
dat haar Wel Edele Hoog Agtbaren hem gelieven te ontlastenvan meer gemelte betalinge van 
vijftien stuivers aan deze Stad. 
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Was geapost:  Word verstaan dat den suppliant de gelibelleerde uitkeringe van vijftien 
stuivers ’s wekelijx aan de respective Stads Camers zal hebben te voldoen tot den jare 1739 
incluis, over welke Camers  de revisie reets is gepasseerd; wordende in het toekomende om 
redenen daar van gelibereerd en ontheft. 
 
 
588. Den 15 Jan(uarii) 1742, fol.196. 
Op de Requeste van Anna Catharina Slussels, getrouwd aen Klaas Vogels, versoekende 
auctorisatie, om ene van hare twee huisen staende alhier bij de Veen-Poorte, beide beswaerd 
met 300 guldenss te mogen verkopen tot hare nodige subsistentie, sullende uit de koop-
penningen jet beswaer van 150 guldens aflossen. 
Was geapost:  De Suppliante word hier mede geauctoriseerd, omme ene van de 
gementioneerde huisen publijcq, en aan de meest biedende te verkopen onder het opsigt, ende 
ten overstaan van de persoon van Mattheus van Romunde, welke M. van Romunde de koop-
penningen sal hebben te ontfangen, daer uit het gelibelleerde beswaar van honderd en vijftig 
guldens met de rente van dien aen de respective uithebberen af te lossen, en te restitueren, en 
het overschot van gemelte koop-penningen van tijd tot tijd aan de suppliante tot hare nodige 
subsistentie uit te reiken. 
 
 
589. Den 15 Jan(uarii) 1742, fol.196vo. 
Op den Requeste van Jan Albert en Derk Bijsterbos voor sig selfs, en voor haar mede 
erfgenamen Geesien Smit beneffens Elisabeth en Anna Smit, te samen in qualiteit als 
erfgenamen van Aeltie Smit huisvrou van Henrik ter Veer, versoekende de gemelte erfenis 
onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden. 
Was geapost:  Quod concessum. 
 
 
590. Eodem [15 Januarii 1742], fol.196vo. 
Op den Requeste van Winold Gijsen, Gerrit van Reken, en Jan van Elten in qualiteit als 
voogden over Bernardus Aarssen, remonstrerende dat bij de gedane rekeninge van deze 
voogdije gebleken is, dat zij tagtig gulden en tien stuivers meer hebben uitgegeven als 
ontvangen; Versoekende dat uit dien hoofde mogen worden geauctorizeerd tot onder 
bekominge van deze penningen om het huis van deze pupil staande op de Burgwal op het 
hoek van de Aaxter Steeg te mogen verkopen. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd om het gelibelleerde huis ten 
overstaan van de Heren Hoofdlieden te verkopen ten einde als daar bij verzogt. 
 
 
591. Den 15 Jan(uarii) 1742, fol.197. 
Op de Requeste van de Bedienaren der armen, versoekende tot inkoop en betalinge van koorn 
te mogen negotieren een summa van 1000 guldens. 
Was geapost:  De Requestranten qqa: worden hier mede geauctoriseerd, omme ten fine, als 
bij de requeste vermeld te mogen negotieren een capitale summa van een duisend carolij 
guldens. 
 
 
592. Den 16 Jan(uarii) 1742, fol.197. 
Op de Requeste van Jan Lubberts, Stads meijer op ’t Camper Eiland, versoekende om 
geallegeerde redenen enige remissie van sijne verschulde pagt-gelden. 
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Was geapost:  Wanneer de Suppliant op sijne verschulde pagt aan het Stads Comptoir 
aanstonds sal betalen een summa van twee honderd guldens, en dan nog tegens den eersten 
Meij aanstaande een summa van drie honderd en tien guldens; so sal hem werden 
geremitteerd, so als hem in voorschreven gevallen geremitteerd word mits desen een summa 
van twee honderd carolij guldens; eens. 
 
 
593. Den 16 Jan(uarii) 1742, fol.197vo. 
Op de Requeste van Henrik Willem Stinstra en Nicolaas Camus, voogden over de onmundige 
kinderen van wijlen Jannes Boele en Janna Visscher, in leven Ehelieden, sijnde de laetste na 
dode van J. Boele hertrouwd aen Willem Bantjes; versoekende de moedersboedel en 
nalatenschap te mogen aanvaerden onder beneficie van inventaris. 
Was geapost:  Word aan de Supplianten qqa: mits desen geaccordeerd om de gelibelleerde 
boedel onder het beneficium inventarii te aanvaerden, en worden vervolgens tot Curateuren 
aangesteld de Heer Burgermeester G. van der Linde benevens Laurens de Pool. 
 
 
594. Den 20 Jan(uarii) 1742, fol.197vo. 
Op de Requeste van Barteld Gerrits, versoekende om desselfs armoede remissie van een jaer 
landpagt van een Haatlander Kampjen, ter summa van 35 carolij guldens. 
Was geapost:  Het gementioneerde jaar Landtpagt ter summa van vijf en dartig carolij 
guldens word mits desen aan de Suppliant geremitteerd. 
 
 
595. Den 15 Febr(uarii) 1742, fol.198. 
Op de Requeste van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen de weduwe van 
Frerick Croese, versoekende approbatie van de verkopinge van een huis van gemelte pupillen, 
door de Remonstranten qqa: verkoft aen Jan Kok voor f. 500 - : - . 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier word 
de gelibelleerde gedane verkopinge mits desen geapprobeerd. 
 
 
596. Den 20 Febr(uarii) 1742, fol.198. 
Op den Requeste van Anna Catharina Slussels huijsvrou van Claas Vogel, versoekende 
approbatie van een verkopinge van haer huis staande Boven poorte. 
Was geapost:  Schepenen en Raden approberen de verkopinge bij requeste versogt, dog onder 
die expresse conditie dat de penningen aen de Requestrante in desen niet sullen worden 
uitgeteld, maer door de coper gedemanueert aen de schuldenaers van de Requestrante in 
desen. 
 
 
597. Den 21 Febr(uarii) 1742, fol.198vo. 
Op de Requeste van Gerrit Huiskes, huirman van het huis over de Brugge met de Schants, 
versoekende het laetste jaer huire sullende expireren den laatsten april 1743 te mogen 
overdoen aan de weduwe Franckendaals. 
Was geapost:  Word aan de Requestrant mits desen geaccordeerd, omme het gemelte jaar 
huire van het huis met de Schantse aen de weduwe Franckendaals te mogen overdoen, mits 
dat de Requestrant benevens desselfs gestelde borgen als principale debiteuren voor de 
huirpenningen blijven verbonden. 
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598. Eodem die [21 Februarii 1742], fol.198vo. 
Op de Requeste van Pieter Mulder, remonstrerende, hoe aen hem bij appostille van den 24 
augustus 1741 sijnde geaccordeerd de plaatse bij de Wildtvangk bij de Hagen poorte bij het 
Touwslagers-huisje, tot een Bukkinghalm, en vermids sijn getimmer daer toe te bekrompen 
hadde genomen, so versogte, dat nog ene boog van de Stads muur ten zuiden an sijne 
voorschreven Bukkinghalm te mogen aantrecken. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd so als het 
legd. 
 
 
599. Den 12 Maert 1742, fol.199. 
Op de Requeste van R. Roldanus, voogd over de minderjarige nagelatene soon van wijlen de 
Here Blanckvoordt toe Benthuis, versoekende approbatie van een koops contract, de requeste 
annex, van een huis door hem qqa: op den 6 deser bij executie aengekoft voor 420 guldens 
toebehoord hebbende aen Engel Krijn, en door Remonstrant qqa: op approbatie van 
Schepenen en Raden weder verkoft aen Jurrien van Dalen voor f.450 - : - carolij guldens, 
versoekende daer van de approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Het koops contract, de requeste annex, word mits desen geapprobeerd. 
 
 
600. Den 14 Maert 1742, fol.199. 
Op de Requeste van Arend Avink en Evert ter Meer, voogden over de twee onmundige 
kinderen van Henrik van Westerhoven, remonstrerende hoe dat wegens verkofte meubilen en 
leder onder haer qqa: was berustende een summa van 400 guldens versoekende dat enige 
middelen aen haer mogen aen de hand gegeven worden omme de gemelte penningen ten 
voordele van derselver pupillen te kunnen beleggen, waer toe aen haer niet tegensstaande alle 
aengewende  devoiren tot nog toe gene gelegenheid hadde opgedaen. 
Was geapost:  Aen Remonstranten in hunne qualiteit word gedecommendeerd, omme bij 
continuatie devoiren aan te wenden tot het beleggen van de gelibelleerde penningen ten 
behoeven van hunne pupillen; en worden Remonstranten dies onverminderd hier mede 
verklaard voor diligent. 
 
 
601. Den 15 Maert 1742, fol.199vo. 
Op de Requeste van Albert Bijsterbos, versoekende, dat moge worden verstaan dat hij wegens 
huishuire gepraefereerd is voor alle de andere Crediteuren op de penningen geprovenieerd van 
de verkofte meubilen van de weduwe Stuirman, welke meubilen door den Remonstrant op het 
onderpand waren geattesteerd, en geinventariseerd. 
Was geapost:  Word verstaan, dat de Remonstrant op de penningen bij de Requeste vermeld, 
gepraefereerd is voor alle de andere Crediteuren, tot drie guldens vier stuivers, aan de 
Roededrager Eekhout competerende; En word de Roededrager E. Moulijn, in wiens handen 
opgemelte penningen sijn, gelast, deselve in voegen als voorschreven aen den Remonstrant en 
aen de Roededrager Eekhout uit te tellen. 
 
 
602. Den 19 Meert 1742, fol.200. 
Op den Requeste van die Edele Jannes Bruinier, versoekende voor ‘r waerneemen van de 
klokkenist en organisten plaetse sedert de dood van M. Bruininks te mogen worden 
gededommageert. 
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Was geapost: Suppliant word voor desselfs gedane moeijte begunstigt met een summa van 
hondert carolij guldens eens, te betalen uit de Geestelijke Camer gequiteert wordende 
overgelevert de ontfanger van de Geestelijkheit ter goeder rekening worden gevaldeert. 
 
 
603. Den 27 Maert 1742, fol.200. 
Op de Requeste van Jacob Teunis, Stads meijer op het erve de Stuurop; versoekende om 
geallegeerde redenen een gratieuse remissie op sijn pagt. 
Was geapost:  Om redenen, bij de Requeste geallegeerd, word aan den Requestrant op sijne 
verschulde pagt gratieuselijk geremitteerd een summa van drie honderd vijf en veertig Carolij 
guldens. 
 
 
604. Den 27 Maert 1742, fol.200vo. 
Op de Requeste van Fijgjen Jans, weduwe van Willem Evers te Brunnepe, versoekende 
remissie van vier jaren uitgank, gaende ten behoeven van de Geestelijkheid uit een oud 
vervallen huisjen te Brunnepe, ’s jaers tot 14 stuivers. 
Was geapost:  De gelibelleerde verschulde vier jaren uitgang ter summa van twee guldens en 
sestien stuivers worden mids desen geremitteerd. 
 
 
605. Eodem [27 Maert 1742], fol.200vo. 
Op de Requeste van Bruin Fopsen, te Brunnepe, versoekende om desselfs armoede tot 
herstelling van sijn schuit en netten te mogen werden begunstigd met een convenable stuiver 
gelds. 
Was geapost:  Om de bekende armoede van den requestrant word aan deselven ten einde, als 
bij de Requeste vermeld mids desen gegeven en toegestaan een summa van 25 carolij guldens 
eens, door de tijdelijke Cameraers en Rentmeestrs uit de lopende Stads Camer te betalen. 
 
 
606. Eodem [27 Maert 1742], fol.201. 
Op de Requeste van Teuntjen Jans, weduwe van Jan Petersen Leeuw, te Brunnepe, 
versoekende remissie van drie jaren uitgang gaende sjaers tot 2 guldens 9 stuivers ten 
behoeven van de Geestelijkheid, uit een oud vervallen huisjen. 
Was geapost:  De verschulde drie jaren uitgang, bij de Requeste vermeld, worden mids desen 
geremitteerd sonder consequentie. 
 
 
607. Eodem [27 Maert 1742], fol.201. 
Op de requeste van Aart Henricks versoekende remissie van twee jaren pagt van de Pijper, ter 
summa van seventien guldens. 
Was geapost:  De verschulde jaren pagt ter summa van seventien guldens worden mids desen 
geremitteerd. 
 
 
608. Den 28 Maert 1742, fol.201vo. 
Op de Requeste van Albert Jans, hebbende over de jaren 1737, en 1738, en 1739 van de 
Geestelijkheid in pagt gehad een stuck lands, de Mosterhof genaemt, jaerlix voor tien guldens, 
versoekende om desselfs armoede; dat gemelte pagt-jaren aen em mogen worden 
geremitteerd. 
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Was geapost:  De drie jaren verschulde pagt, bij de Requeste vermeld, ter summa van dartig 
guldens, worden mids desen aan den Suppliant geremitteerd. 
 
 
609. Den 2 April 1742, fol.201vo. 
Op de Requeste van A.C. Slussels, getrouwd met Claas Vogel, versoekende, dat M. van 
Romunde moge worden gelast omme de penningen en goederen, so onder hem wegens de 
Suppliante nog waren berustende, aen haer over te geven, als zijnde van meining, om met 
haer kind van hier te vertrecken na Emden. 
Was geapost:  De persoon van Matthijs van Romunde word mits desen geauctoriseerd, ende 
gelast, omme de goederen en penningen, so onder hem van de Suppliante nog mogten wesen 
berustende, aen de Suppliante over te geven, wanneer alvorens daer van sullen sijn betaeld 
alle de schulden van de Suppliante in dese Stad, en dan nog niet eerder als wanneer de 
Suppliante met desselfs kind volgens haar voorgeven sig met er woon van hier begeefd en 
vertrekt. 
 
 
610. Den 9 April 1742, fol.202. 
Op de Requeste van de weduwe wijlen de Secretaris van Tengberden, versoekende, dat moge 
werden getermineerd hetverschil over een heininge of planketsel waer over met het kinderhuis 
in dispuit was. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het arme weeshuis word verstaan, 
dat het planketsel bij de requeste vermeld, als een gemeen plancketsel sal moeten worden 
gemaekt op gemene kosten te dragen voor de ene helfte bij het voorschreven arme weeshuis, 
en voor de andere helfte bij de remonstante, en dat hetselve planketsel sal moeten worden 
aangetrokken neffens, en gelijks de mure van de stal. 
 
 
611. Den 13 April 1742, fol.202vo. 
Op de Requeste van Evertje Egberts, huisvrouw van Mense van Bukhorst, remonstrerende 
hoe op ordre van de tijdelijke Heren Praesidenten in de jaren 1735 en 1736 verscheidene 
vrouwen als vroedvrouw heeft geadsisteerd, onder welke vrouwen vele aeme en behoeftige 
waren geweest; versoekende daer voor bij inhaesie van vorige versoeken een douceur van de 
Stad. 
Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met een summa van vijf en twintig carolij 
guldens, eens, welke de ontfanger van de domeinen deser Stad mits desen word geauctoriserd 
ende gelast, aan de Suppliante te laten valideren en korten op sodane penningen, als deselve 
wegens landt-pagt aen de Stad is verschuldigd. 
 
 
612. Den 16 April 1742, fol.202vo. 
Op de Requeste van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis, versoekende 
approbatie van een verkoop van een uitgank van seven guldens ’s jaers gaende uit een 
afgebrand huis te Genemuiden ten voordele van opgemelte Gasthuis door requestranten 
verkoft voor sestig carolij guldens. 
Was geapost:  De gedane afkoop van de uitgang, bij de Requeste vermeld, word mits desen 
geapprobeerd. 
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613. Den 21 April 1742, fol.203. 
Op de Requeste van Mense Riderink, remonstrerende, hoe hem een gelegenheid sijnde 
voorgekomen, om sijne kost te Zwolle te gewinnen, aldaer niet konde worden geadmitteerd, 
ten ware voor af een verklaringe hadde, dat inval binnen ses jaren mogte komen te verarmen, 
hij als dan met sijne twee kinderen sig wederom soude mogen begeven na dese Stad. 
Was geapost:  Schepenen ende Raden verklaren hier mede, dat in val den Suppliant binnen 
de tijd van ses eerst volgende jaren sodanig mogte komen te verarmen, dat niet in staat zij, om 
voor hem en sijne twee kinderen elders de kost te kunnen gewinnen, deselve in sulken val sig 
met sijne twee kinderen weder na dese Stad sal mogen begeven. 
 
 
614. Den 28 April 1742, fol.203vo. 
Op de Requeste van Dr. Chr. Nessink, versoekende, dat Joan de Haan, als gewesene Curator 
van den boedel van wijlen de Scholtus Valencijn, moge worden geauctoriseerd, om aen hem 
Requestrant transport te doen van twee parcelen lands op Camperveen, door hem uit 
voorschreven boedel aengekoft. 
Was geapost:  De persoon van Joan de Haan in zijne gewesene gelibelleerde qualiteit word 
hier mede geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
615. Eodem [28 April 1742], fol.203vo. 
Op de Requeste van Clasina en Aleida van Wijnvoorden, versoekende approbatie van een 
verkoop van een huis en enig hof en grasland aen de St. Nicolaas dijck, met Zwier Jansen van 
der Weert gemeen, door haer verkoft aen Jochem Reinders voor een summa van duisend vijf 
en twintig guldens. 
Was geapost:  De gelibelleerde gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd. 
 
 
616. Den 17 Meij 1742, fol.204. 
Op de Requeste van Arend Avink en Evert ter Meer, voogden over de onmundige kinderen 
van Henrik Westhoven, versoekende een capitaal van vierhonderd guldens van hare pupillen 
te mogen beleggen tegens drie percent aen Gerrit van Gelder en Hendrina Robbe, Ehelieden, 
op een speciaal onderpand van twee huisen in de Boven Nieuw Strate, daer de Koning van 
Polen uithangd. 
Was geapost:  De Requestranten worden in hunne qualiteit mits desen geauctoriseerd omme 
de gelibelleerde penningen te beleggen so, en in dier voegen, als bij de Requeste vermeld. 
 
 
617. Den 28 Meij 1742, fol.204. 
Op de Requeste van IJsbrandt Veneman en Geertruid Hermans, Ehelieden, remonstrerende 
hoe dat de voor verschulde landtpagt desselfs mobilia Stads wegen geinventariseerd, en hare 
vaste goederen aengeslagen, en bij executie geveild sijnde geworden, den selver huis, 
genaemt de Drie Keesen, bij defect van koperen onverkoft zij gebleven, dat zij hetselve huis 
benevens het huisjen daer naast aan gelegen nu hadden verkoft aen Berent Bruins voor 400 
carolij guldens en vier silvere ducatons voor hare kinderen, versoekende daer van de 
approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  De gedane verkopinge word mits desen geapprobeerd, mits, dat de gehele 
kooppenningen tot vier honderd twaalf guldens en twaalf stuivers ad opus jus habentium 
werden geconsigneerd onder de Secretaris Muntz, onder dewelke de koop-penningen, 
geprovenieerd van de gedistraheerde hof van den Requestrant ten fine als voorschreven mede  
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sijn geconsigneerd. 
 
 
618. Den 21 Jun(ij) 1742, fol.204vo. 
Op den Requeste van Antonius Aarssen, Conrector der Latijnsche Scholen alhier versoekende  
van sijn dienst te mogen worden ontslagen. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen de Requestranr sijne dimissie bij 
Requeste versogt. 
 
 
619. Den 30 Junij 1742, fol.205. 
Op den Requeste van P.J. Roldanus, Schout tot IJsselmuiden versoekende het jus territorii. 
Was geapost:  Als op het request van Paulus Creuger van Slangenburg, Schout tot Camper-
Veen in dato den 13 november 1741 quo relatio. 
 
 
620. Den 3 Julij 1742, fol.205. 
Op den Requeste van Albert Credier, remonstreerende hoe wel genegen was om aen te tasten 
en ter bewoninge bequaem te maken twee oude huisies staende op de Vloetdijk in het Boven 
Quartier nagelaten door Wessel Credier, en door deselfs erfgename geabandonneert mits ten 
profijte van de Geestelijkheid betalende 3 Carolij guldens jaers. 
Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren aen den Requestrant de twee huijsies bij 
requeste vermeld tegens een jaerlijxe uitgank van 3 Carolij guldens aenvang nemende met 
Paessen 1742. 
 
 
621. Den 9 Julij 1742, fol.205vo. 
Op den requeste van Derk Stennekes en Hendrik Nederbos als gevolmagtigde van Dus. Livius 
Antonides en Secretaris Hoff versoekende dat het codicil van wijlen de Overste Lieutenant 
Hoff om redenen bij requeste vermeld aan haar in originale moge worden uitgereikt. 
Was geapost:  De Secretaris Muntz word mits desen geauctoriseerd ende gelast om het 
gelibelleerde codicil onder hem berustende aan de supplianten in haar qualiteit over te geven 
tegens behoorlijke recipisse en onder die mits, dat het zelve ongeschonden binnen de tijd van 
zes weken weder ter secretarije alhier word ingebragt. 
 
 
622. Den 26 Julij 1742, fol.205vo. 
Op den requeste van David ten Hove en Thomas Rouse als aangestelde curatoren over Gesina 
Broekmans, versoekende approbatie van een verkopinge van de halfscheid in een zeker land 
in de Oosterholtsche Stege, Broekmans Hagen genaamt voor f.950 - : - guldens tegens het 
geheel gerekend aan . . . . . van Romunde verkogt. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits dezen geapprobeerd. 
 
 
623. Den 13 August(i) 1742, fol.206. 
Op den Requeste van Berend van Dijk, versoekende dat hem het open plaatsjen tusschen de 
Louwen Poorte en het klein poortjen om daar van een stal te maken moge worden gegeven. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Camenaars word het bij requeste vermelte 
plaatsjen aan den suppliant goedgunstelijk geaccordeerd. 
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624. Den 27 August(i) 1742, fol.206vo. 
Op de Requeste van Jannes Raas, versoekende dat in sijnen desolaten boedel mogen worden 
gesteld tot Curateuren de personen van Jan de Haan en Willem Raas, als grootste uithebberen. 
Was geapost:  De genomineerde personen van Jan de Haan en Willem Raas worden mits 
desen geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste vermeld. 
 
 
625. Den 27 Augusti 1742, fol.206vo. 
Op de Requeste van Hemannus van Kempen, remonstrerende hoe dat tot een twede huwelijk 
staande over te gaan tot voogden over sijne drie minderjarige kinderen, bij wijlen Anna Maria 
Teunemans in echte verwekt, hadde versogt de personen van Cornelis Vierhuisen en Willem 
de Noijelles sijnde de naaste des overledene in den bloede, woonagtig te Amsterdam, alwaer 
des Remonstrants effecten alle gelegen waren; Dat aen deselve voogden hadde gedaen bewijs 
van der kinderen moeders goed; Dat de gemelte personen dese voogdije hadden aengenomen, 
en met het gedane bewijs waren te vreden geweest, alles blijckelijk uit de Requeste annexe 
acte, daer van voor Abraham Tzeeuwen, openbaar Notaris tot Amsterdam en sekere getuigen 
daer bij genoemt, gepasseerd binnen Amsterdam den 6 Deser; versoekende Remonstrant van 
dit alles de approbatie van Schepenen en Raden. 
Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek, bij de Requeste gedaan, en word 
dienvolgens de gelibelleerde aanstellinge der voogden, benevens het bewijs van ’s moeders 
goed aen des Requestrants drie minderjarige geapprobeerd. 
 
 
626. Den 3 Octob(er) 1742, fol.207. 
Op de Requeste van Clara en Catharina Smit, dogters van Jacob Smit, versoekende, de boedel 
van gemelte haren vader onder het beneficium inventarii te aenvaerden, en dat de personen 
van Berend Henrik van Berkum en Ephraïm Schultz, als de grootste uithebberen, tot 
Curateuren in desen boedel mogen worden geauctoriseerd. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaen, word mits desen geaccordeerd, so als het 
legd, en dien volgende aan de Supplianten gepermitteerd omme de gelibelleerde boedel onder 
het beneficium inventarii te aanvaarden, ten fine en effecte als na regten, en worden de 
genomineerde personen van B.H. van Berkum en E. Schultz geauctoriseerd, ten fine als bij de 
Requeste vermeld. 
 
[In marge]: Den 11 october 1742 Jn de plaets van de persoon van B.H. van Berkum, sig van dese Curatele 
hebbende geëexcuseerd, word tot Curator aengesteld Gerrit Wilbertsen. 
 
 
627. Den 8 Octob(er) 1742, fol.207vo. 
Op den Requeste van de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Antoni Klinge, 
versoekende tien huisen in dese Stad gelegen als mede de hof in IJsselmuiden van derselver 
pupillen publijcq te mogen verkopen. 
Was geapost:  De voogden worden geauctoriseerd de gelibelleerde huisen en hof ten 
overstaan van de Heren Hoofdlieden publijcq te verkopen. 
 
 
628. Den 8 Octob(er) 1742, fol.208. 
Op de Requeste van Dr. Johan Lulofs, Burger van Zutphen, en beroepen tot Leiden tot 
professor matheseos et astronomiae, remonstrerende, hoe dat door de pagter van deses Stads 
toll genecessiteerd ware geworden, van desselfs goederen hier voorbij na Leiden werdende 
gevoerd, tol te betalen niet tegens staende volgens Stads-regte van Zutphen nog mogte  
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jouisseren van alle de regten en privilegien, de gemelte burgeren competerende, den tijd van 
jaer en dag na desselfs vertrek; versoekende dien volgens restitutie van gemelte betaelde tol-
penningen. 
Was geapost:  Vermids onse burgeren, sig met er woon van hier na elders begevende, of 
weder te rugge komende, gehouden worden van der selver goederen Zutphen passerende, 
aldaer toll te betalen; So kan op het versoek, bij de Requeste gedaan niet worden 
gedisponeerd, en word hetselve dien volgende afgewesen. 
 
 
629. Den 8 Octob(er) 1742, fol.208vo. 
Op den Requeste van Frans van den Beld en Jan van Ee als voogden over Willem 
Knollenberg onmondig soontjen van Matthijs Knollenberg bij Aaltjen Jans in egte verwekt, 
versoekende om geauctoriseerd te worden een silver tuig en beugeltas van de pupille te 
mogen verkopen, om van het geld daar van provenierende haar pupille van de nodige klederen 
te voorsien. 
Was geapost:  De Remonstranten worden geauctoriseerd ten fine als daar bij versogt. 
 
 
630. Den 22 Octob(er) 1742, fol.208vo. 
Op de Requeste van Henrik Schimmelpenning en Jannes van Bramen, voogden over de 
minderjarige nagelatene dogter van wijlen Jannes Smit, versoekende te mogen worden 
geauctoriseerd, omme aen Jannes van den Brink en Elisabeth Bones, Ehelieden te mogen 
verstrekken een capitale summa van vijftig Carolij guldens te verrenten met twee gelijke 
guldens ’s jaers, onder verband van der debiteuren personen en goederen, en speciaal van een 
huis en hof daer annex, staende op de Vloetdijck tusschen de Zwanen en Papen Brugge, op 
een obligatie daer van onder de hand der debiteuren te formeren. 
Was geapost:  De Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit worden hier mede 
geauctoriseerd, ten fine als bij de requeste vermeld; mits dat de debiteuren bij obligatie onder 
haer hand sig expresselijk verbinden, omme haer gelibelleerde huis aan een ander niet 
gerichtelijk te verhypothequeren, als met voorgaende kennisse en toestemminge van de 
Requestranten. 
 
 
631. Den 24 Octob(er) 1742, fol.209. 
Op de Requeste van de voogden over de weduwe Nunninks en desselfs kinderen, versoekende 
approbatie van een ingegaen accoord met de Stad van Elburg over een praetensie van  
f.1244 - 16 - . so de Remonstranten qqa: vermeinden ten lasten van gemelte Stad alnog te 
hebben, volgens gemelte accoord te betalen met een summa van duisend guldens. 
Was geapost:  Het gelibelleerde gemaakte accoord word ten aansien van de weduwe en 
kinderen van wijlen Hermanus Nunnick mits desen geapprobeerd. 
 
 
632. Den 5 Novemb(er) 1742, fol.209vo. 
Op den Requeste van Frans Vrolijk versoekende dat de Secretaris Muntz moge worden 
geauctoriseerd uit de koop penningen van het huis en hof van Gijsbrand Veneman onder zijn 
Edele berustende aan hem suppliant te betalen de resterende honderd vijf en seventig capitaal 
met de opgelopene interesse hem nog competerende wegens hypothequaire obligatie den 19 
april 1736 en opgemelte huis en hof gevestigd. 
Was geapost:  De Secretaris Muntz word mits desen geauctoriseerd ende gelast om uit de 
kooppenningen van het verkofte huis en hof van Gijsbrant Veneman nog onder sijn Edele 
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berustende, aan den suppliant gelibelleerde capitale somma met twe jaren interesse te betalen. 
 
 
633. Den 15 Novemb(er) 1742, fol.210. 
Op de Requeste van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Anthonij Klinge, 
versoekende, om geallegeerde redenen te mogen worden geauctoriseerd om een seker capitale 
summa van twee duisend guldens, so gemelte kinderen hebben ten laste van de weduwe 
wijlen Em. van Arssen is competerende, en door gemelte weduwe tegens de eerst komende 
verschijnsdag is gedenuncieerd omme af te lossen, te mogen emploijeren tot aflosse en 
betalinge van enige capitalen ten laste van voorschreven kinderen lopende, en door de 
respective renthefferen opgesegd. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word het 
versoek, bij de Requeste gedaen, mits desen geaccordeerd, so als het legd. 
 
 
634. Den 29 Novemb(er) 1742, fol.210. 
Op den Requeste van Gerrit Bijsterbos versoekende te mogen aflossen een uitgank van de 
Geestelijkheit ad drie guldens tien stuivers gaande uit een hof in de Groene Straet. 
Was geapost:  De aflosse bij requeste versogt word bij desen geaccordeert tegens Paessen 
1743. 
 
 
635. Den 18 Dec(ember) 1742, fol.210vo. 
Op de Requeste van Gerrit Derks, versoekende remissie van enige koop penningen, door hem 
verschuld wegens de aenkoop van het opstal van huisinge etc. staende op het Erve van het 
Geertruid en Catharijnen Gasthuis. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren  van het Geertruid en Catharijnen 
Gasthuis word verstaan, dat in het versoek, bij requeste gedaan, so als het legd niet kan 
worden getreden, en word hetselve dien volgende afgeweesen; Dog wanneer de Suppliant 
binnen de tijd van vier weken aan de tijdelicke Kerkmeesteren van het voorschreven gasthuis 
sal hebben betaald de summa van drie honderdt Carolij guldens, so sal aen deselve het restant 
der gelibelleerde koop penningen werden geremitteerd, so als hetselve restant in val 
voorschreven geremitteed word mits desen. 
 
 
636. Den 20 Dec(ember) 1742, fol.210vo. 
Op de Requeste van de voogden en voogdesse over Sara Alida Foccoma, oud 22 jaren, 
versoekende venia aetatis. 
Was geapost:  De versogte venia aetatis word hier mede geaccordeerd ten fine en effecte als 
na regten. 
 
 
637. Den 20 Dec(ember) 1742, fol.211. 
Op de Requeste van J.E. Scholte, Daniel Beck, en Gerrit Jans Knoll, voogden over de beide 
minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacobs Kroese en Aeltjen Beck, versoekende te mogen 
wesen geinformeerd, of het vaders goed, door de gemelte Aeltjen Beck bij hertrouwen aen 
voorschreven kinderen bewesen, sal blijven onder de moeder, dan onder haer Requestranten 
als voogden. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden Buiten word verstaan, dat het 
gelibelleerde kinder goed bij provisie sal blijven onder derselver moeder. 
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638. Den 20 Dec(ember) 1742, fol.211. 
Op de Requeste van Gerrit van de Weteringe, remonstrerende hoe dat aen de Stad jaerlix heeft 
betaeld ene gulden agt stuivers thins wegens een schuire tegens de Stads mure naast de Touw-
Bane van G. van Assen; Dat die schuire in den jare 1737 reeds heeft afgebroken, en dat in die 
plaets door Pieter Muller was geset een Buckin Hal, versoekende van het betalen van 
voorschreven thins van den jare 1737 , en voortaen te mogen wesen ontheft. 
Was geapost:  Het versoek, bij de Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd, so als het 
legd; En word de Requestrant dien volgende van het betalen van de gelibelleerde thins sederdt 
het jaer 1737, en in het toekomende gelibereerd. 
 
 
639. Den 7 Jan(uarij) 1743, fol.211vo. 
Op den Requeste van Gerrit Franciscus Bruins, hoe dat deselve heeft aengekogt een huis op 
de Oude Strate ’t Ophuijs genaemt waer onder mede heeft gekogt een jaerlijx rente van  
f.3 - 5 - 4 ten laste deser Stads Geestelijkheit, en also uit voorschreven huis jaers moet betaelt 
worden f.2 - 2 - . ten profijte van de Geestelijkheit, versoekende ’t selve tegens malkanderen 
te mogen aflossen. 
Was geapost:  De aflosse bij Requeste versogt word tegens Paessen aenstaende bij desen 
geaccordeert. 
 
 
640. Den 31 Jan(uarij) 1743, fol.212. 
Op de Requeste van Willemina Cramer, weduwe ten Bussche, versoekende dat sal kunnen 
volstaen met het betalen van 3 percent jaerlix van den jare 1727 af van alle sodane capitale 
summa van f.850. - : - guldens als de Suppliante verschuldigd is aen Uiterwijks Vergaderinge 
en sulx in gelijkheid van de andere rentgeveren, welke van hunne respective genegotieerde 
capitalen niet meerder als 3 percent geven. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdlieden van het Boven Quartier word 
verstaan, dat de Suppliante zal kunnen en mogen volstaan met het betalen van de rente van het 
gelibelleerde capitaal van agt honderd en vijftig Carolij guldens tegens drie percent jaarlix, en 
sulx in gelijkheid van de andere rentgeveren sederdt den jare 1727. 
 
 
641. Den 19 Febr(uarij) 1743, fol.212. 
Op de Requeste van Aalt van Dijck, versoekende remissie van een jaerlixe thins van 12 
guldens gaende ten behoeven van de Stad uit uit desselfs huis, naast de Melk-poorte, waer van 
ten agteren sijn de jaren van 1738 tot 1742 incluis, van welke jaren remissie versogt. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaars van de Stad word verstaan, dat 
wanneer de Suppliant het verschulde jaar thins van den jare 1738 sal hebben betaald voor de 
tijd van de hooibouw van dese jare, als dan aan deselve sal worden geremitteerd de thins van 
den jare 1739. En wanneer vervolgens de thins van den jare 1740 sal hebben betaald voor St 
Miechieli eerst komende, als dan aan den selven sal worden geremitteerd de thins van den jare 
1741. 
 
 
642. Den 21 Febr(uarij) 1743, fol.212vo. 
Op den Requeste van Silvester Aemilius ten Brink, versoekende dat met de Stad Stemme tot 
den vacerende ontvangts voor ’s Lands middelen over Wijhe moge worde begunstigd. 
Was geapost:  Het versoek bij Requeste vermeld word mits desen geaccordeerd. En word 
dienvolgen den suppliant met dese Stads Stemme tot den gelibelleerde ontvangts begunstigd. 
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643. Den 26 Febr(uarij) 1743, fol.213. 
Op de Requeste van Gerrit Petersen Leeuw, versoekende om geallegeerde redenen, dat 
goedgunstiglijk moge worden geremitteerd de pagt van sekere Camp Lands, gelegen buiten 
dijks, ter summa van sestig guldens. 
Was geapost:  Op het raport van de Heren Camenaars van de Stad, word aen den Suppliant 
sijne verschulde pagt, bij Requeste vermeld, mits desen goedgunstiglijk geremitteerd. 
 
 
644. Den 3 Maart 1743, fol.213. 
Op den Requeste van de Bedienaren der Armen, versoekende geauctoriseerd te worden, om 
enige penningen tot restititie van de meerdere uitgave, en tot inkoop van enige lasten rogge te 
mogen negotieren. 
Was geapost:  De Bedienaren der Armen worden op het rapport van de Heren Provisoren 
geauctoriseerd so veel penningen te mogen negotieren als tot restitutie van de meerdere 
uitgave en tot inkoop van enige lasten rogge sullen van noden hebben; mits dat die penningen 
bij de eerste occasie weder werden afgeboekt. 
 
 
645. Den 11 Maart 1743, fol.213vo. 
Op den Requeste van Lubbert Lubberts, versoekende om het erve en Stads Tol op 
Camperveen, zo bij de laaste verpagtinge ’s jaars voor 255 guldens heeft gepagt, te mogen 
overdoen aan Aart Abrahams, en sulx voor deselfde pagtjaren en somma, zullende het 
lopende jaar voor rekeninge van den ouden Meier blijven. 
Was geapost:  De gelibelleerde overdoeninge van de Stads Tol en het erve bij Requeste 
vermeld word mits desen geaccordeerd. 
 
 
646. Den 18 Meert 1743, fol.213vo. 
Op den Requeste van Jannes Top, huirman van 13 Greesen in Oosterwolde de Geestelijkheid 
toebehorende, Remonstreerende hoe hij bij onkunde in het voorleeden jaer hadde gehooijt 
desselfs land in plaets van geweid, waer voor de ontfanger van de Geestelijkheid heeft 
gepraetendeert ieder gulden met een daelder te betalen, ingevolge conditien versoekende 
daervan te worden ontheft. 
Was geapost:  Op het versoek bij Requeste gedaen kan niet worden gedisponeert, maer word 
den Requestrant geordonneert om aen de ontfanger van de Geestelijkheit ieder gulden 
ingevolge conditien met een daler te betalen. 
 
 
647. Den 21 Meert 1743, fol.214. 
Op den Requeste van Helmig Jan Valkenier hoe dat voorneemens was om in sijn nieuw 
gekogte huis sijn werk winkel te maeken in een vertrek uitkomende aen de Plantagie, dog sulx 
niet kunnende geschieden sonder ligt in de sijd muir versoekende om een cousien in de muir 
te setten. 
Was geapost:  Het versoek bij requeste gedaen word bij Schepenen en Raden geaccordeert 
dog sulx tot wederseggens toe. 
 
 
648. Den 21 Maart 1743, fol.214. 
Op den Requeste van Jan de Reuze dat in plaatse van zijn dogter Hendrica de Reuze die  
lakteerd , mogen worden geauctorizeerd de personen van Gerhardus de Vries en Arend  
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Avink om derzelver interesse bij te doene erfuitinge van ’s moeders goed te behartigen; zijnde 
hij Remonstrant van zints dezelve te doen. 
Was geapost:  De personen bij Requeste vermeld worden geauctorizeerd ten fine als daar bij 
verzogt. 
 
 
649. Den 26 Maart 1743, fol.214vo. 
Op den Requeste van de voogden van de onmundige kinderen van wijlen Antoni Klinge, 
remonstrerende hoe dat tot explicatie van den boedel nodig hadden enig gerede penningen; 
Versoekende dierhalven dat mogen werden geauctorizeerd om alle de vaste goederen als ook 
de obligatien van deselve publijk te mogen verkopen. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden worden de voogden van de 
onmundige kinderen van wijlen Antoni Klinge geauctorizeerd om tot vereffinge en explicatie 
van den gelibelleerden boedel, alle de effecten van deselve zo wel vaste goederen als 
obligatien buiten dezer Stads jurisdictie gelegen, publijk te mogen verkopen, uitgezonderd het 
erve den Berg genaamt en dan nog een en een halve where op den Noort. 
 
 
650. Den 29 Maart 1743, fol.215. 
Op den Requeste van Aegidius Valkenier remonstrerende hoe dat nevens sijn broeder Helmig 
Valkenier met de twe onmundige kinderen van Jacobus Aartzen in gemeenschap hebbende 
een huisjen staande alhier op de Vloe-dijk; het selve hebben verkogt aan Jan Sen voor een 
somma van vijftig Carolij guldens, verzoekende daar toe approbatie. 
Was geapost:  De gelibelleerde verkopinge word mits desen geapprobeerd. 
 
 
651. Den 30 Maert 1743, fol.215. 
Op de Requeste van Aegidius en Helmich Valckenier, versoekende te mogen verkopen een 
huis, staende bij de Louwen poorte op de Oude Strate, in gemeen haer toebehorende met de 
onmundige kinderen van wijlen Jacobus Aarsen. 
Was geapost:  De Requestranten worden hiermede geauctoriseerd, omme het gelibelleerde 
huis publijcq, en aan de meest biedende te verkopen ten overstaan van de Heren Hoofdlieden 
van het Buiten Quartier ten aansien van het aanpart, de onmundige kinderen van wijlen 
Jacobus Aarsen daar inne competerende. 
 
 
652. Den 16 April 1743, fol.215vo. 
Op de Requeste van de voogden over de onmundige kinderen van H. Lijndraeijer, 
versoekende, desselfs boedel te mogen aenvaerden sub beneficio inventarii, en dat tot 
Curateuren in dese boedel mogen worden aengesteld M. Dop en J. van Toever de jonge. 
Was geapost:  Word aen de Requestranten geaccordeerd, omme de gelibelleerde boedel 
onder het beneficium inventarii te aenvaerden ten fine en effecte als na regten; En worden de 
genomineerde personen van M. Dop en J. van Toever de jonge mits desen geauctoriseerd te 
fine als bij de requeste vermeld. 
 
 
653. Den 22 April 1743, fol.215vo. 
Op den Requeste van Hendrik van Beije, remonstrerende, hoe dat sijn huisvrouwe Margarieta 
Pannebakker zijnde overleden hij na bekende Stads-regt beregtigd is om uit den gemenen 
boedel te trekken een bedde, met zijn toebehoren tafel etc. te zamen bekend onder het mans 
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voordeel. Versoekende dat de voogden of curateuren van derzelver boedel daar toe mogen 
worden gequalificeerd om dezelve aan den Remonstrant uit te reiken. 
Was geapost:  Bij resumptie nader op den Requeste sijnde gedelibereerd, is goedgevonden, 
dat in het verzoek bij Requeste vermeld niet kan worden getreden, wordende dienvolgens het 
selve afgeslagen. 
 
 
654. Den 23 April 1743, fol.216. 
Op de Requeste van Jan Coen en Matthijs van Romunde als voogden over Catharina en 
Willemine de Reuse, remonstrerende, hoe dat sij met Jan de Reuse de oude zittende met zijn 
kinderen nog in den gemenen boedel, de staat van denselven hebben opgenomen, en daar van 
een acte van Maaggescheid geformeerd, nevers den Requeste gevoegd, versoekede daar toe 
approbatie van Schepenen ende Raden. 
Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word de gementioneerde 
Maaggescheid geapprobeerd. 
 
 
655. Eodem [23 April 1743], fol.216vo. 
Op den Requeste van Gerhardus de Vriese en Arend Avink remonstrerende hoe dat zij bij 
apoinctement van Schepenen ende Raden van den 21 Maart 1743 aangesteld zijn als 
curateuren over Hendrica de Rouse, getrouwd aan Gerrit Meier, om het interesse van dezelve 
thans absent waar te nemen bij het afdeilen van hare moeders goed; dat zij dienvolgers met 
Jan de Rouse de oude beneffens desselfs soon en voogden over de minderjarige kinderen een 
acte van Maaggescheid bij de Requeste gevoegd hadden opgerigd, versoekende dat 
Schepenen ende Raden gelibelleerde maaggescheid gelieven te approberen. 
Was geapost:  De gelibelleerde Maaggescheid word mits desen op het rapport van de Heren 
Hoofdlieden van het Buiten Quartier geapprobeerd. 
 
 
656. Den 25 April 1743, fol.217. 
Op den Requeste van Jan van ’t Oever de jonge en Mattheus Dop als Cutateuren over den 
boedel van de kinderen van de weduwe Harmen Lijndraijer laast getrouwd geweest aen 
Henrik Fredrik van Beije hoe dat deselve eenige vastigheeden hebben die den boedel 
toebehoren, versoekende deselve te mogen verkopen. 
Was geapost:  Het versoek bij requeste gedaan word bij desen geaccordeert. 
 
 
657. Den 30 April 1743, fol.217vo. 
Op de Requeste van de Stads Karrelieden, versoekende, om geallegeerde redenen 
vermeerderinge van hun tractament. 
Was geapost:  Het tractament der Supplianten word weekelijks vermeerderd met vier 
stuivers, en dienvolgende van twee guldens en sestien stuivers verhoogd tot op drie guldens  
’s weeks. 
 
 
658. Eodem [30 April 1743], fol.217vo. 
Op de Requeste van Rutger Roldanus, als voogd over de minderjarige soon van wijlen den 
Here van Benthuis, versoekende te mogen doen rekeninge van sijne administratie; als mede 
omme aen Harmen Vos en Aleida Kevink uit de penningen van desselfs pupil te verstrecken 
een Capitale summa van twee honderd en vijftig guldens tegens drie en een half percent  
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’s jaers onder verband van den Recognoscenten personen en goederen, en speciaal onderpand 
van tweer huisen staende alhier ten Stede. 
Was geapost:  Ten aansien van het eerste Lidt van de conclusie, bij de Requeste gedaen 
worden de Heren Hoofdlieden van het Broeder Quartier hier mede geauctoriseerd, omme de 
gelibelleerde rekeninge af te horen, en word den Requestrant in sijne qualiteit ten requarde 
van het twede Lidt gequalificeerd ten fine, als daer bij vermeld. 
 
 
659. Den 17 Decemb(er) 1743, fol.218. 
Op de Requeste van Jan van ’t Wolt, weduwenaer van wijlen Judith Morrhe, versoekende, dat 
het hem gepermitteerd moge wesen sig wederom in echte te begeven met Geertjen Morrhe, 
die een dogter is, van de broeder van opgemelte wijlen sijne overledene huisvrouwe, te meer, 
dewijle bij sijne voorschreven huisvrouwe Judith Morrhe nooit een kind gewonnen hadde. 
Was geapost:  Jn het versoek, bij de requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 
hetselve dien volgende afgewesen. 
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Praeceptor    383. 
Praesident    315, 365, 611. 
Predikant    34. 
Procureur    364. 
Professor matheseos et astronomiae 628. 
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Proponent    34. 
Provisoren    16 e.v. 
Rector     15, 353. 
Reeders    172. 
Rentmeester    88, 186, 209, 231, 301, 347, 371, 519, 605. 
Ritmeester    3, 149, 453. 
Roedendrager    84, 93, 134, 166, 205, 547. 
Ruiter     3, 149, 229, 281, 496. 
Schaffer    418. 
Scharprigter    142. 
Schipper    146. 
Scholtus    220, 292, 353, 401, 453, 566, 580, 614. 
Schoolmeester    270, 416, 583. 
Schoonmaakster   448. 
Schout     619. 
Schutmeester    230. 
Secretaris 1, 22, 24, 36, 115, 136, 192, 209, 297, 313, 319, 339, 

381, 411, 435, 436, 443, 472, 473, 546, 548, 574, 610, 
617, 621, 632. 

Sergeant 556. 
Setter     169. 
Slager     370. 
Smit     58. 
Stads Meijer 83, 87, 88, 123, 130, 131, 132, 133, 153, 194, 196, 203, 

206, 207, 269, 294, 468, 488, 548, 592, 603. 
Stads Meijerse 538. 
Timmermansknegt 410. 
Toesigter 313. 
Touwslager 562, 598. 
Trijpwever 302. 
Turfdrager 258, 369. 
Vaandrig 361. 
Veerman    146, 485. 
Venduemeester   26, 98, 205, 492, 493, 586. 
Visscher    231. 
Voorhuis-timmerman   179. 
Vroedvrouw    611. 
Weefster    71. 
Weesmeester    18. 
Werkmeester    241. 
Wieldraier    586. 
Zegelaar    111, 112, 162. 
 
 
 
Verklarende woorden en termenlijst. 
 
 
Ab intestato   - Zonder testament. 
Accident   - Toevallige eigenschap van een zaak. 
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Actum in senatum  - Behandeld in de raad. 
Ad evitandus lites  - Om onenigheid te vermijden. 
Ad hunc actum  - Voor deze acte. 
Ad istum actum  - Naar dezelfde acte.  
Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 
Adieren   - Aanvaarden (een erfenis). 
Advocando   - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 
Aequiteiten   - Bewijs van ontvangst. 
Affictie   - Genegenheid. 
Annexe   - Met bijbehoren. 
Ap- en dependentie  - Al het aan-en bijbehorende.  
Aparent   - Waarschijnlijk. 
Appoinctement  - Beschikking, overeenkomst. 
Approbatie   - Vergunning. 
Approprieren   - Geschikt maken. 
Ap resolutie   - Met overheidsbesluit. 
Assumtie   -  Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 
Attestatien   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 
Aucthorisatie   - Machtiging, verlening van een bevoegdheid. 
Aut interim   - Of voorlopig. 
Beneficie van invertaris - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
Bijstere dijks   - Woest, vervallen, in slechte staat, niet onderhouden. 
Camenaer   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 
Cautie    - Zekerheid. 
Cautie de restituendo  - Borgstelling, geldelijke zekerheidsstelling. 
Caveren   - Borg blijven, aansprakelijk blijvende. 
Competerende   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 
Comportement  - Handel en wandel. 
Compromissaris  - Minnelijke schikkingen. 
Comptoir   - Kantoor. 
Conduite   - Gedrag. 
Confereren   - Een bespreking houden, overleggen, beraadslagen. 
Confinement   - Opsluiting, huis- of stadsarrest, gevangen zetten. 
Consent   - Toestemming, vergunning. 
Considerabele   - Aanmerkelijk, nadenkelijk. 
Consideratie   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 
Consigneren   - In bewaring geven. 
Constringeren   - Dwingen. 
Contentieuse   - Rechtspraak, eigenlijke rechtspraak. 
Conthoralen   - Bruid en Bruidegom, echtgenooten. 
Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 
Convenable   - Geschikte wijze. 
Convenieren   - Passen, gelegenheid komen. 
Copuleren   - Huwelijksvoltrekking. 
Corporeel   - Aan den lijve. 
Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 
Cum interesse a die morae - Met rente vanwege de verstreken tijd. 
Cum suis   - Met de zijnen. 
Cum uxore   - Met zijn echtgenote. 
Dao. (die anno)  - In het jaar. 
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Decharge   - Kwijting, ontheffen, ontlasten, vrijspreken. 
Declatoir   - Verklarend; vonnis. 
Dedomagement  - Schadeloostelling. 
Defendeeren   - Verdedigen. 
Defloratie   - Ontmaagding, doorscheuring v.h. maagdenvlies. 
Deliberatie   - Beraadslaging, overleg. 
Denuntieren   - Aangeven. 
Derogeren   - Afbreuk doen, inbreuk maken op; opheffen; afwijken van 
     de wet. 
Desastres   - Ramp, groot onheil. 
Desolaten   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 
Devolveren   - Afwentelen, aan een ander bij erfrecht komende te  
     vervallen. 
Difficulteren   - Niet accoord gaan. 
Dilaij    - Uitstel, sleepende houden. 
Dilapideren   - Verkwisten. 
Dimissie   - Ontslag uit een dienst of functie. 
Disponeren   - Beschikken over 
Dispuit    - Redetwist. 
Distraheren   - In het klein verkopen. 
Domestijcque   - Huiselijke 
Douceur   - Extra gift in geld, extraatje. 
Drossaert   - Rechterlijke ambtenaar, Drost. 
Ducaten   - Gouden of zilveren munten. 
Ecclesiastique   - Geestelijke. 
Effecte, en   - Rechtsgevolg.  
Emolumenten   - Bijverdiensten. 
Et testamento   - Met testament. 
Etten    - Leden van het hoogste rechtscollege in het oude Drenthe. 
Evictie    - Gerechtelijke uitwinning, borgtocht, terugverkrijging. 
Ex officio   - Ambtshalve. 
Exemtie   - Uitgenomen, onttrokken. 
Expliceren   - Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen. 
Extinctie   - Bevrijdende of vernietigende verjaring, waardoor een 
     schuld of een rechtsvordering tenietgaat en het vorde- 
     ringsrecht vervalt. 
Facie Ecclesiae  - Ten overstaan van de kerk. 
Faveur    - Ten gunste van: 
Fideicommisse  - 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. 
Fiet quatenus opus  -  Omdat het werk gedaan is. 
Fine, ten   - Ten einde. 
Futuro    - Toekomst speculatie. 
Geabandonneerd  - Afstand gedaan van: 
Geadmitteerd   - Toelaten. 
Geagnosceerd   -  Erkend. 
Geallegeerd   - Aangevoerd. 
Gecondemneerd  - Veroordeeld. 
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Geconsigneeert  - In bewaring geven. 
Geconstringeerd  - Gedwongen. 
Gedecermeerd   - Toewijzen, toekennen of eisen, vorderen. 
Gededuceert   - Verklaard. 
Gedemanueert   - Ontledigd, overgegeven. 
Gedenuntieerd   - Aangegeven. 
Gedisponeerd   - Beschikken over. 
Geëmaneerd   - Uitgegaan, uitgekomen, uitgevloeid. 
Geëmploijeerd  - Aanwenden, gebruiken, gebruik maken van. 
Geëxergeerd   - Uitgeoefend. 
Geëximeerd   - Onttrekken aan-, afzonderen, uitzonderen: het gilderecht  

was het afwijkende, het geëximeerde. 
Geïnhaereerd   - Invoegen. 
Geinsereerd   - Inlassen; laten opnemen. 
Gelibereerd   - Bevrijding van beperkende of belemmerende  
     voorschriften. 
Gementioneerd  - Vermelden. 
Gemortificeerd  - Tenietdoen. 
Genecessiteerd  - Noodzakelijkheid. 
Geplaciteerd   - Rustig, kalm, vreedzaam. 
Gepraetendeerd  - Staande houden. 
Geprocreëerd   - Verwekken, voortgebracht. 
Geprolongueerd  - Verlenging van een tijdsduur. 
Geprovenieerd  - Opbrengst. 
Gerecipieerd   - Ontvangen. 
Geremitteerd   - Overmaken, korting geven. 
Gerequestreerd  - Ingediend verzoek. 
Gerequireerd   - Eisen, verlangen, vorderen. 
Geseduceerd   - Verleid 
Gesoulageerd   - Verlichten, troosten. 
Gestateert   - Laten staan, in staat stellen. 
Gestatueert   - Vastgesteld is, verordend. 
Getermineerd   - Begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken. 
Gevalideerd   - In rekening gebracht worden. 
Greesen   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 
     op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.  
Grossieren   - Bij grote hoeveelheden verkopen. 
Haerediteit   - Erfelijkheid. 
Hoc actu   - In deze acte. 
Illiquiteit   - Onwettig. 
Impost    - Accijns. 
In fidem   - Ter bevestiging, ter waarmerking. 
In verbis   - In woorden. 
Inconvenientie  - Ongerief, ongemak, bezwaar. 
Inhaererende   - Invoegen. 
Inhaesie   - Inhanging, aanhanging. 
Injungeren   - Toevoegen, opleggen. 
Innocent   - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 
Inseratur jus loco  - Op deze plaats ingevoegd. 
Insinuatie   - Gerechtelijke aanzegging, betekening. 
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Interpellatie   - Inspraak, tussenspraak, verzoek, aanspraak. 
Jouisseren   - Genieten. 
JUDr.    - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 
     het burgelijke en het kerkelijke. 
Jus territorii   - Rechtsgebied. 
Katerstede   - Kleine boerenplaats, van een keuter. 
Litis decisoiren  -  Eed, beslissend. 
Litis pendent, Quovis modo - Zij beoordelen het geschil naar gelang het recht, 
     voorschrift of de regel. 
Maagscheidinge  - Boedelscheiding. 
Mandeelig   - Gemeenschappelijk. 
Manierende   - Vervolgens te handelen. 
Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 
Michaëli   - St. Michiel, 20 September. 
Momberen   - Voogden. 
Momboirs   - Voogden. 
Moverende   - Roerende, bewegende. 
Mudde    - Inh. Maat van 1 hl. = 100 ltr. 
Negotieren   - Handelen, koopwaar waarmee men langs de deuren vent. 
Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 
Obtineren   - Verkrijgen; de overhand behouden, winnen. 
Occasie   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 
Ongepraejudiceerd  - Zonder op een oordeel vooruitlopen. 
Onmundig   - Minderjarig. 
Ostagie   - Pand, gijzeling. 
Paijen    - Betaling, termijn. 
Pensien   - Uitkering uit de opbrengst van o.a. land die aan een 
     ander is verschuldigd, jaargeld.  
Peremtoiren   - Uiterste niet-verlengbare termijn. 
Pericul    - Gevaarlijk, hachelijk. 
Persuasien   - Overtuigingen, overredingen. 
Petri    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 
Piloot    - Loods 
Plinitudine potestatif  - Volledig beschouwd als: 
Poene    - Op straffe van: 
Praeferentie   - Recht van voorrang, voorkeur. 
Praejudicie   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 
     schaden. 
Practique   - Gemene praktijk. 
Praetensien   - Vorderingen. 
Pressantste   - Dringend, spoedeisend. 
Principale   - Lastgevers, volmachtgevers. 
Pro rato   - Ieder naar zijn aandeel. 
Pro ut jacet   - Wanneer het gebeurt.  
Proclameren   - Openbare afkondiging, bekendmaking. 
Prodigaliteit   - Verkwistend. 
Provenieren   - Voortkomen als opbrengst. 
qqa.    - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 
Quijtinge   - Kwijting. 
Quo relatio   - Waar naar verwezen word. 
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Quod attestor   - Hetgeen ik getuig. 
Quod concessum  - Met toestemming, met permissie. 
Quovis modo   - Op welke wijze? 
Ratione officii   - Uit hoofde van zijn ambt. 
Recepisse   - Waardepapieren. 
Recipieren   - Ontvangen, aannemen. 
Reciproque   - Over en weer. 
Recognitie   - Akte van erkenning. 
Redimeren   - Afkopen. 
Remissie   - Vermindering, ontheffing. 
Renuntieren   - Ontzeggen. 
Repatrieren   - Terugkeren of terugvoeren naar het vaderland. 
Repudieren   - De schulden veiligstellen, vanwege de erfenis minder is. 
Requarde   - Ten verzoeke. 
Requisiten   - Dat wat ergens bij nodig is. (b.v. toneel) 
Resolveeren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 
Respontabel   - Verantwoordelijk, aansprakelijk. 
Restrictie   - Beperking, voorbehoud. 
Resumtie   - Herhaling, hervatting. 
Salva taxatione  - Met uitzondering van de taxatiekosten. 
Scheepel gesaeij  - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 
     10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel 
     weite c.q. rogge kan bezaaien. 
Scholde   -  Schip. 
Senatu    - Senaatscommissie, gemeenteraad v.e. Stad. 
Sensible affronten  - Gevoelig voor belediging en hoon. 
Sevens    - Dijkzevenen. [Zie voor de gehele omschrijving;  

Compendium van het Overijssels recht vóór 1811,  
E.D. Eijken, IJsselacademie, 2007, blz. 592]. 

Stylo loci   -  Naar plaatselijke stijl. 
Sub beneficio legis et 

 inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
Subsistentie   - Onderhoud, levensonderhoud. 
Sufficiente   - Toereikendheid. 
Suppleren   - Smeken, verzoeken. 
Surrogatie   - In de plaatsstelling. 
Sustentatie   - Onderhoud. 
Sustineeren   - Beweren, aanvoeren. 
Tenteren   - Beproeven, verzoeken. 
Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 
Ut supra   - Als tevoren. 
Valeur    - Waarde, prijs. 
Valideren   - Als betaling toegekend worden. 
Venia aetatis   - Verontschuldiging. 
Veralieneren   - Vervreemden. 
Verandersaten   - In andere handen brengen. 
Verponding   - Belasting, eertijds geheven op onroerend goed. 
Vestenisse   - Garant, overdragt. 
Vide cum   - Zie ook. 
Vide supra   - Zie bovenstaande. 

Pagina 189 van 190 



Pagina 190 van 190 

Voluntaire   - Vrijwillig. 
Vreding   - Vredemuur, erfafscheiding. 
 


