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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 

 
Deel 26 Q.   13 juli 1769 – 28 dec. 1779. Inv. nr. O.A. 207. 

 

 

 

 

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21 

delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s. 

191 t/m. 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m. 1809. 

Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de 

inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie 

van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks, 

onbillijks of om derglijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de 

jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een 

rekest in te dienen. De rekesten werden door  Schepenen en Raad voorzien van een apostille, 

een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel. 

Door het bestuderen van de Apostillen krijgt men een aardige indicatie wat de mensen in deze 

periode van onze geschiedenis zoal bezig hield, en geeft als het ware het leven van alle dag 

weer. 

Het hierna volgende is getranscribeerd met het doel een indruk te geven naar de toen 

heersende schrijfwijze en zinsopbouw en dient mede als naslagwerk voor genealogisch en 

historisch onderzoek. Aangezien men  in het geheel niet konsekwent was in zijn schrijven -  

men schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde 

verhaal - wordt in dit werk verwezen naar de hierna volgende pagina’s, waar de ontwikkeling 

beschreven wordt van onze standaardtaal. De diverse handschriften zijn te raadplegen in het 

origineel, terwijl de mogelijkheid bestaat deze te kopiëren. Elk deel is voorzien van een index 

op persoonsnamen, alsmede een topografisch- en zakenregister, die verwijzen naar de 

nummering van de rekesten. Ook is opgenomen een reeks met de in deze periode 

voorkomende beroepen en functiën en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse 

woorden. De woorden in de eerste kolom –in die verklarende woordenlijst- zijn exact zo 

weergegeven, als zij in de rekesten geschreven zijn, dit i.v.m. het zoekprogramma van de 

versie in het computerprogramma.  

Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Wim Huijsmans, Kees Schilder 

en Peter Bakker, die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien, 

waarvoor mijn hartelijke dank. 

 

          Jan van Hulzen. 
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Nederlandse Taal. 

 

 

In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands 

tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden 

zoals men ze hoorde. Het huidige land werd  toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de 

hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het 

ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in 

Nederland gesproken werden. 

Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de 

Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 

varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar. 

Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio 

waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al 

een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale 

achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te 

ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar 

bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal 

worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de 

machthebbers dat doen. 

Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het 

Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk. 

Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment 

veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen 

steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken 

algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam 

maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze 

spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van 

de standaardtaal. 

De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer 

eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig 

is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces 

vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 

Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling 

als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de 

taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat 

dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik 

rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer 

streng toegepast in de schrijftaal. 

Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol, 

namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 

Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in 

Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer 

schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken 

werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 

de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt 

werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest 

bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep 

tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 

een van de eerste uitgebreide grammatica’s. 
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Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd 

waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen. 

De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden 

werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse 

variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken 

voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 

Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal, 

laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland 

een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 

In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel 

geregeld. In 1801 kreeg de taalgeleerede Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om 

een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling 

over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar 

daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het 

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 

Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de 

uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd. 

Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort 

woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in 

plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was 

immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en 

het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken. 

Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777 

door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 

navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae. 

Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en 

Zaturdag. 

De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek 

kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals 

Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’ 

(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’ 

vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef 

daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers 

volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn 

tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863. 

In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van 

een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren 

eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het 

Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek 

van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en 

Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het 

grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 

taal (WNT) in 28 delen. 

Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op 

dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied 

van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat 

voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de 

nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een 

dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder 

de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het 
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 

afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen 

werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt 

bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen 

worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de 

taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op 

dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging 

van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling 

toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden 

van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan 

bod. 

Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt 

de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer. 

Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna. 

Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige 

spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de 

spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954. 

       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 

 

   ______________________________ 
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O.A. 207. 1769 – 1779.  

 

 

 

 

1. Den 13 Julij 1769, fol.1. 

Op den Req(ues)te van Marten Harmz, meier op een erve van den Armen Camer deser Stad 

gelegen te Salk, versoekende om ten req(ues)te geallegreerde redenen eenige remissie van 

sijne verschuldigde pagten over den jaare 1761 tot 1769 (Petri erschenen?) sig bedragende een 

somma van f.1696 - : - , 9 stuiv(ers) en 8 penn(ingen), doende het selve erve jaarlijx in pagt 

een honderd en negentig guldens, presenterend hij in de eerst komende maand Septemb(er) 

daar op te betalen twee honderd Car(oli) guldens, mits dat mag continueren nog voor de tijd 

van ses jaaren in de huire van dat erve.  

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor expiratie van de eerstkomende maand Septemb(er) 

op sijn verschuldigde pagt zal hebben betaald een somma van tweehonderd Car(oli) (guldens) 

zal hij in dat geval voor de tijd van ses jaaren in de huure van het selve erve mogen 

continueren en aan hem alsdan twee jaren pagt worden geremitteerd. 

 

 

2. Den 14 Augusti 1769, fol.1. 

Op den Requeste van Gerrit Hengeveld en Egbert Gerritsen Smit, woonagtig te Elburg te 

kennen gevende, hoe sij Supplianten voor de tijd van ses agtereenvolgende jaren, van haar 

Wel E.G. Hoog Agtb. gepagt hebben de 1
ste

 Suppliant dertien gresen hooij of weijland voor de 

Sa. van f.68 - : - jaarlijks, en den 2
de

 Suppliant agt gresen voor f.57 - : - a f.58 - : - in ’t jaar 

sijnde voorschr(even) hooij of weijlanden alle in den ampte van Doornspijk in ’t Carspel 

Oosterwolde gelegen en dewijl de slootwallen die over voorseide landerijen leggen seer hoog 

sijn, souden sij Supplianten deselve op hare kosten welgenegen sijn door deselve te brengen 

wanneer de Supplianten in plaats van ses twaalf agtereenvolgende jaren die gepagte landen in 

huure mogten behouden, en ingeval haar Supplianten sulks niet mogte worden vergund, dat sij 

alsdan geduurende de ses pagtjaren voorschr(even) amelioratie wilden aannemen te doen, 

wanneer sij daar in voor de helfte der kosten Stadswegen mogten worden gesubleveerd, 

praesenterende ook het selve op hare kosten te doen, wanneer de Supplianten de 1
ste

 vijf en de 

2
de

 drie ducaten voor eene reis aan de pagt souden mogen korten. Versoekende hier over een 

favorabel appoinctement. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word het 

selve mids desen afgeslagen. 

 

 

3. Den 17 Augustus 1769, fol.2. 

Op den Requeste van J. Strokkel als Boekhouder van de Arme Camer te kennen gevende, hoe 

Monsieur J. Rieseveld wel genegen was van de armen te willen kopen het erve leggende op 

Camperveen aan de Hogeweg, waarvan Meijer tegenwoordig is Harmen Jantse Schipper, 

welke door sijn menigvuldige agterstallige pagten door Uwel E.G. Hoog Agtb. van dat erve 

soude worden geset; versoekende dat de Armebesorgers mogten worden geauctoriseerd, om 

met de genoemde persoon J. Rieseveld daarover te spreken, wat hij soude willen betalen, en 

waarvoor sij hem het erve souden opstellen, om dan nader aan Uwel E.G. Hoog Agtb. raport 

te kunnen geven ten fine van approbatie. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve mids desen afgeslagen. 
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4. Eodem [17 Augustus 1769], fol.2. 

Op den Requeste van Gijsbert Prinse en desselfs huijsvrouw te kennen gevende, hoe sij als 

Kostkopers in het Boven Gasthuijs daarvoor betaald hadden eene somma van f.2500 - : - in 

hope en verwagting dat de Kerkmeesteren van gemelde Gasthuijs aan de Heren Provisoren op 

hare instantien souden hebben voorgedragen en versogt, dat sij remonstranten de kost en 

verdere toereikende bedelinge geduurende de tijd onbepaald hoe lang of hoe kort dat sij uijt 

de Stad sijn geweest so wel te mogen verkopen, dan als sij in het Gasthuijs of buijten ’t selve 

in dese Stad woonagtig sijn: dat sij Supplianten van dit Consent niet vernemende, maar van 

tijd tot tijd wordende opgehouden bedugt sijn dat sulks nog verder soude worden gedilaijeert 

waarover sij waren versoekende, dat hierop gunstig Consent van haar Wel E.G. Hoog Agtb. 

werde verleend, en sulks onverhoopt niet volgende, dat dan naar afkorting van de tijd, dat sij 

in dit Gasthuis sijn onderhouden de voorschreven vijf en twintighondert guldens aan hun 

wederom werden uijtgereikt. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetzelve mids desen afgeslagen. 

 

 

5. Den 24 Augustus 1769, fol.2vo. 

Op den Requeste van A. Tebbetman en B. Lankhorst, te kennen gevende hoe sij als 

Wesemeesters over de kinderen Dirk en Judith Snel bij Johanna Diesbach in egte verwekt sig 

gedenken te gedragen als medeerfgenamen van wijlen gemelde Johanna Diesbach 

versoekende dat aan haar p:q: mogte worden geaccordeert ’t beneficie van inventaris ten fine 

en effecte als na regten. 

Was geapost:  Het versogte beneficium inventarii word aan de Remonstranten in hunne 

qualiteit geaccordeert, ten fine en effecte als na regten. 

 

 

6. Den 30 Augustus 1769, fol.3. 

Op den Requeste van Pieter ten Hove, Jan de Oele, en Gerrit Bavink, voogden van 

Hermannus van den Berg minderjarige soon van Herm. van den Berg en Sophia ten Hove 

egtelieden versoekende dat haar pupille in het Arme Weeshuijs ten verpleginge mogte worden 

toegelaten, en de Supplianten geauctoriseerd, om het capitaal het welke ten profijte van hare 

pupille wegens desselfs ouderlijke goederen overig is eerst aan de medevoogd Pieter ten Hove 

te betalen eene Summa van f.36 - : - tot voldoening van het kostgeld etc. het welke deselve 

pupille geduirende den 36 weken bij voorn(oemde) sijn oom heeft verteerd mitsgaders van het 

gelibelleerde capitaal eenige penningen aan de Supplianten overig te laten ten einde deselve 

aan hare pupille, wanneer uijt het Arme Weeshuijs sal sijn gedimitteerd te kunnen en mogen 

uijtreiken en overgeven. 

Was geapost:  Het eerste en twede lidt van het versoek ten Requeste gedaan word mids desen 

geaccordeert, dog in het laatste, om namentlijk van het gelibelleerde capitaal eenige 

penningen over te laten om aan hare pupille te worden uijtgereikt, wanneer uijt het Arme 

Weeshuijs sal sijn gedimetteerd kan niet worden getreden, en word het selve afgeslagen bij 

desen. 

 

 

7.  Den 31 Augustus 1769, fol.3vo. 

Op den Requeste van Gijsbert Prinse en M.Th. van Putte te kennen gevende, dat geene 

redenen hebben kunnen vinden waarom de wederkering van hunne ter goeder trouwe 

overgegeven penningen werd afgeslagen also sij de penningen ter Sa. van f.2500 - : - ter 

goeder trouwe op Conditie in hun vorig Request gemeld hadden overgegeven, en nu evenwel 
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die penningen daar de conditie waarop gegeven sijn is afgeslagen, evenwel souden worden 

ingehouden. 

Was geapost:  Word gepersisteerd bij apoinctement van den 17 deser, en word de 

Remonstrant wel serieuselijk gerecommandeert verder met dese saak de Heren van de 

Magistraat niet lastig te vallen als strijdende tegens de order en gewoonte van het huijs. 

 

 

8. Eodem [31 Augustus 1769], fol.4. 

Op den Requeste van Migh. Nieuwenburg administrerende het Vuurstedegeld qq. hoe dat van 

dese personen, welke op het nevensgaande register sijn gesteld geen bealing kan obtineren. So 

versoekt daartoe het middel van executie. 

Was geapost:  De Remonstrant in sijn qualiteit word het middel van parate executie tegens de 

personen op het bijsijnde register gesteld wegens hare agterstedige Vuurstedegelden 

geaccordeert mids desen ingeval deselve na insinuatie deses hare agterstanden van 

Vuurstedegeld niet promptelijk voldoen binnen de tijd van veertien dagen. 

 

 

9. Den 7 September 1769, fol.4. 

Op den Requeste van B. ter Steege, te kennen gevende, hoe hem bij Resolutie was 

geinjungeerd om voor 1mo November eerstkomende sig van een kar met onbeslagene raderen 

te voorsien, dan vermids daar des Suppliants ruine aan vast is, de vrijheid neemd voorte 

dragen dat dese sijn mole in vorige tijden is geweest een moutmole, welke vergund is 

sodanige karren te gebruijken dat dese molen voor meer dan hondert jaren tot een *kooren 

molen sijnde gemaakt, de tijdelijke besitters ook altoos bij het gebruijk van sodanige karren 

sijn verbleven dat ook dese molen sodanig is aangelegd, dat de karren geheel binnen de molen 

kunnen invaren; dat wanneer de Suppliant houten raderen moeste laten maken deselve so 

groot sullen moeten sijn, dat de karre buijten de molen sal moeten blijven staan, gevolgelijk 

bij regenagtig weer niet sal kunnen malen, also het meel gesakd en op de wagen buiten niet 

voor nat te bewaren sal sijn, versoekende oversulks dat dese resolutie mogte worden 

gemitigeerd, of so mogelijk ingetrokken. 

Was geapost:  Word gepersisteerd bij de Resolutie van den 25 Meij deses jaars, en word den 

Suppliant wel serieuselijk gerecommandeert, sig nader inhoud derselve stiptelijk te gedragen. 

 

 

10. Eodem die [7 September 1769], fol.4vo. 

Op den Requeste van Pieter de Neijs te kennen gevende, hoe tussen hem en desselfs vrouw 

eene regterlijke scheidinge van tafel, bed en goederen en bijwoninge sijnde gehouden en 

voltrokken oversulks vervolgens tussen haar beide soude moeten worden getreden en 

gehouden een schiftinge, scheidinge en deilinge der in gemeenschap gevallene boedel en 

goederen, dan also aan den Suppliant kennelijk is, dat dese gemene boedel met eenige 

schulden so in Holland als alhier ter oorsake der gedrevene negotie als anders voor en staande 

huwelijk gemaakt is beswaard, die nogtans, wanneer alles behoorlijk word gedirigeerd, 

genoegsaam uijt de staat des boedels nog wel souden kunnen worden gevonden en goed 

gemaakt versoekende oversulks, dat de gementioneerde gemene boedel en goederen van de 

Suppliant en desselfs vrouw behoorlijk sullen worden opgenomen en geinventariseerd, en 

dien na de roerende door de Vendumeester deser Stad verkogt en geveilt, en het provenue van 

die beide geemploieerd tot afdoeninge en betalinge der schulden en lasten, welke tot beswaar 

en laste van de Supplianten en desselfs vrouw sijn leggende en sullen bevonden worden, 

midsgaders dat tot volvoeringe en vereffinge van dit alles een of meerder personen sonder 

verder insage of directie van de Suppliant of desselfs vrouwe mogten worden geauctoriseerd 
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en aangesteld. 

Was geapost:  Op het Raport van de Heren Hoofdluijden van het Broederquartier worden de 

Ondermajoor D. Middelburg en de Roedendrager R. Lambregs mids desen genomineerd en 

aangesteld tot goede mannen ten einde den gemenen boedel van Pieter de Neijs en desselfs 

gesepareerde vrouw Anna Wienties sonder der selver beider insage te schiften, scheiden en 

deilen, en het geheel ten gemenen profijte tot liquiditen te brengen, en dien ten gevolge de 

mobile goederen (des nodig sijnde) door de Vendumeester Moulin en de immobile ten 

overstaan van de Heeren Hoofdluijden publijcq te laten verkopen. 

 

 

11. Den 11 September 1769, fol.5vo. 

Op den Requeste van Alb. Tebbetman en B. Lankhorst als Weesemeesteren en Voogden over 

de kinderen van Assuerus Snel bij Johanna Diesbach in Ehe (egte) verwekt voorts nog  

H. Bruins in qualiteit als Voogd over het kind van Joh. Diesbach, bij de overleden Chirurgijn 

Smit in Ehe verwekt versoekende dat mogt worden geauctoriseerd de vaste nagelatene 

goederen van Joh. Diesbach te verkopen, ten einde de boedel finaal te kunnen scheiden en 

deilen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdluijden word het versoek ten Requeste 

gedaan mids desen geacordeert, en dien ten gevolge de Remonstranten in hunne qualiteit 

geauctoriseerd de gelibelleerde verkoping ten overstaan van de Heren Hooftluiden te mogen 

doen. 

 

 

12. Eodem [11 September 1769], fol.6. 

Op den Requeste van Berend van Dijk, versoekende om geallegeerde redenen begunstigt te 

moogen worden, met een mans portie, en een dagelijkse uitreiking van deselve uit het Buiten 

Gasthuis. 

Was geapost:  De Suppliant word bij provisie, en sonder Consequentie begunstigt met een 

Kostgevers proeve, worden de resp(ective) Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis, mits deesen geauthoriseerd om daaglijks sodane proeve ten behoeve van de 

Suppliant te doen uitreiken, en sulx egter tot wederseggens toe. 

 

 

13. Den 25 September 1769, fol.6. 

Op den Req(ue)ste van Engelina Naminck versoekende om ten req(ues)te geallegueerde 

redenen dat aan de Req(uestran)te moge worden gepermitteerd om met applicatie van haar 

selve zwerende borsten te mogen genesen, het geen het Chirurgijns Gilde aan haar heeft 

zoeken te verbieden. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Req(ue)ste vermelt kan niet worden gedisponeerd en 

dienvolgens het selve afgeweesen, en word wijders de Req(ue)st(rante) gelast, om geene 

chirurgische handelinge of diergelijke curen als bij Req(ue)ste vermelt te ondernemen dan 

met voorkennisse en permissie van de tijdelijke Heer Praesident. 

 

 

14. Den 28 September 1769, fol.6vo. 

Op den Req(ue)ste van Dr. Abraham Balkman, Jan Bijsterbos, en Marten Righen, Curateuren 

over de personen van Henricus ter Huisté, om geallegeerde redenen ter versoekende dat sij 

mogten worden geauthoriseerd, om het huis, dat door Dr. Hulleshuis is bewoont geweest, en 

aan haar pupille toebehorende ten overstaand van de Heeren Hoofdlieden publieq te mogen 

veilen en vercopen mits deesen. 
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Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden word de versogte vercoping mits 

deesen geaccordeert. 

 

 

15. Den (is niet gedateerd) [28 September 1769], fol.6vo. 

Op den Requeste van Matthijs van Romunde, versoekende dat aan hem mogte worden 

geaccordeert, om de mest die, bij de Blaauhands Poorte, sal vallen, alleen door hem te 

moogen laaten weghalen, biedende Suppliant sig aan, om die vaalt alle daag te laaten 

opsmijten alsmede, om daarvoor aan den armen te betaalen, als de vreemde Schippers doen, 

of sooals H(un)Weled: Hoogagtb. sullen goeddunken te behoren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt kan niet worden getreden 

en word dierhalven afgeslagen. 

 

 

16. Den 9 October 1769, fol.7. 

Op den Requeste van Hendrikus Reuijl te kennen gevende hoe hij op den 24 Meij 1768 bij 

executie hebbende aangekogt een huijs en where alhier op de Vloed(d)ijk, so Hendrik ter Haar 

was toebehorende en de kooppenningen daarvan na kortinge van 26 Car(oli) guldens wegens 

uijtgeschotene gerigtsjura, vertering en insategeld op den 29 Junij 1768 ter Secretarie onder 

de Heer Secretaris Hubert geconsigneerd, versoekende de gemelde penningen weder te mogen 

lossen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hooftluijden van het Buijtenquartier word de 

Secretaris Hubert mids desen geauctoriseerd, om na aftrek van de Jura consignationis aan den 

Remonstrant onder de gewone cautie de restituendo uijt te tellen eene Summa van  

f.426 - : - onder sijn Ed(ele) ter Secretarie geconsigneerd. 

 

 

17. Eodem [9 October 1769], fol.7vo. 

Op den Requeste van Johanna Wientjes te kennen gevende hoe Suppliante van haar man 

gescheiden sijnde tot afbetalinge der schulden, thans alle hare Mobilia verkogt sijn, en 

gerendeerd hebben over de drie hondert guldens, dan vermids Suppliante vermeind gemelde 

penningen tot afbetalinge der gemelde schulden suficient te sijn, versoekende dat haar 

Suppliantes huijs buiten verkopinge moge worden gehouden en sij daar van in het besit moge 

blijven. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hooftluijden van het Broederquartier, kan in het 

versoek ten Requeste gedaan niet worden getereden en word het selve mids desen afgeslagen. 

 

 

18. Den 28 October 1769, fol.7vo. 

Op den Requeste van de Predicanten van de Gereformeerde Nederduijtsche Gemeente deser 

Stad versoekende dat de Vrijdag Morgen Winterbeurt nog mogte stilstaan. 

Was geapost:  Het word aan de Remonstranten mids desen geaccordeert, om geduirende 

desen Winter de Vrijdags Morgenbeurt te laten stilstaan. 

 

 

19. Den 30 October 1769, fol.8. 

Op den Requeste van Jan Bijsterbos, Abraham Balkman en Marten Rigen als aangestelde 

Curateuren over de kranksinnige persoon van Hendrik ter Huijsté en derselver goederen, 

versoekende te mogen weten in wat manieren de gerede penningen ten profijte van 

voorn(oemde) H. ter Huijsté onder de Supplianten berustende sullen moeten worden  
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geemploieerd en aangelegd. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit mids desen geauctoriseerd om de 

gerede penningen ten Requeste gemeld ten meesten profijte van haare aanbevolen persoon te 

emploieren en te beleggen 

 
[In marge]: Den 31 Octob(er) vid: infra. 

 

 

20. Den 9 November 1769, fol.8. 

Op den Requeste van Johanna Sendels en Petronella Ezra, beida dogters van wijlen Anna van 

Giften, onlangs in het Buijten Gasthuijs alhier overleden bij Samuel Sendels en Gerrit Esra 

respectivelijk in egte verwekt te kennen gevende hoe wijlen haar Moeder Anna van Giften bij 

testament van den 13 December 1763 gewild heeft dat sij Remonstranten souden sijn eenige 

en universele erfgenamen dog teffens dat eene Summa van twe duijsend guldens in dier mate 

met fideicommis soude sijn beswaard, dat de Remonstranten daar nooijt meer als ieder een 

hondert guldens jaarlijks daarvan souden kunnen profiteren, tot solang het gantsche Capitaal 

strekken sal, dat ook de testatrice in haar testament voorschr(even belast heeft, dat de 

penningen die van haar verkogte meubilen komen souden buijten voorn(oemde) f.2000 - : - 

aan de Remonstranten souden worden uijtgekeerd, dat egter na aftrek van alle de 

doodschulden en andere er niet alleen geen gereed geld, maar self ’t voornoemde capitaal van 

f.2000 - : - lange niet compleet overblijven sal: dat uijt dien hoofde de Remonstranten 

vermeenden door voornoemde testamentaire dispositie seer beswaard te sijn, en dewijl 

deselve direct is strijdende tegens de gemene en in ’t bijsonder tegens de landregten deser 

Provintie p: 2 tit: 5 art:1, versoekende dat de executeuren van ’t testament voorschr(even) en 

in ’t selve met name genoemd mogten worden gelast aan de Remonstranten vrij en 

onbekommert uijt te tellen de legitime portie pro rato, so en als deselve na regten is 

competerende. 

Was geapost:  De EE(dele) Willem Knogh en de Kerkmeester E.B. van Campen als 

executeuren van den testamente van wijlen Anna van Giften worden mids desen gelast om 

aan de Remonstranten uijt te tellen, de legitime portie van de nalatenschap van wijlen 

gemelde Anna van Giften, soals deselve na regten is competerende en dien na de resterende 

penningen volgens teneur van gemelde testament en ten einde daarbij voorgeschreven onder 

sig te laten berusten. 

 

 

21. Den 31 October 1769, fol.9. 

Op den Requeste van Dr. A. Balkman, en G. ten Spenke, als Curateuren over de boedel van 

wijlen de weduwe van Willem Elberts om geallegeerde redenen, versoekende geauthoriseert 

te moogen worden, om in voldoening van sodane drieduisend guldens als aan Maria 

Willemina Buur, minderjarige dogter van Hendrik Buur, en Adriana Knog, onder der 

Supplianten tutele staande te moogen aannemen de volgende hijpothecatie als een groot a 

f.1200 - : - ten laste van de wede Dirk Verbeek, een groot a f.800 - : - ten laste van Maria 

Houw. Een groot f.400 - : - ten laste van de Chirurgijn Knog, een groot f.400 - : - ten laste van 

Peter Stubbe, een groot f.300 - : - ten laste van Peter Jacobs te Brunnepe. Een groot  

f.400 - : - ten laste van Jannes Schallenberg. 

Was geapost:  De Supplianten worden mits deesen geauthoriseert, om het gelibelleerde 

legaat, soo en in dien voegen aan te leggen als breder bij den Requeste gemelt. 
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22. Den 23 November 1769, fol.9vo. 

Op den Requeste van Willem Oosthuis te kennen gevende hoe de Suppliant ten voordele van 

sijn drie kinderen in sijn eerste huwelijk verwekt uijt de goederen van desselfs overleden 

vrouwe heeft belegt een capitaal van f.150 - : - dat gemelde kinderbewijs thans bij de Heer 

Predicant Roldanus word verinterest tegens drie per Cent versoekende dat de Heer Predicant 

Roldanus voorschr(even) gelibelleerde Summa aan de Suppliant moge uijttellen mids hij 

Suppliant deselve behoorlijk verinteresse, en sijn aangekogt huis daarvoor speciaal verbinde. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdluijden van het Cellebroersquartier word aan 

den Remonstrant mids desen geaccordeert om het bewijs op den 21 Februarij 1765 bij 

hertrouwen aan desselfs voorkinderen gedaan ter Summa van hondert en vijftig guldens als 

restante kooppenningen van het verbonden huis bij de Emiritus Predicant J. Roldanus jaarlijks 

met drie gelijke guldens van ieder hondert wordende verrent tegens deselve interest over te 

nemen en te ontfangen mids hij Remonstrant tot securiteit derselve penningen en de interessen 

specialijk verbinde desselfs beide huisen, waarvan het eene staat op de Oudestraat op het hoek 

van de Morrensteeg en het andere in de Geerstraat tussen de behuisingen van Verwer en 

Verbeek. 

 

 

23. Den 6 Dec(em)ber 1769, fol.10. 

Op den Requeste van Maria Elisabeth Meier, versoekende om breedvoerige ten Requeste 

gemelte redenen dat sodane troubelofte als sij met eene Hendrik Geerts voor eenige tijd had 

aangegaan en tot welkers ad impletie reeds eene proclamatie was geschied, mogte worden  

gedissolveert en hun beider weder vrijheid verleent om des begerende met een ander persoon 

te kunne huwelijken. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heere Praesidente hebbende hierover nevens de Suppliante 

gehoort de persoon van Hendrik Gerrits, welke verclaarde in deser sig te submitteren aan het 

oordeel van Schepenen en Raaden, worden de trou beloften tusschen parthijen ingegaan 

breder ten Requeste gemelt, mits desen gedissolveert, en sal hiervan moeten worden kennis 

gegeven aan den Ed(ele) Kerkenraad, ten einde met de verdere huwlijks proclamatien in 

desen te supersederen. 

 

 

24. Den 14 Dec(em)ber 1769, fol.10vo. 

Op den Requeste van Jurjen van Bassen, en Anna Catharina Leienaar egtelieden versoekende 

om geallegeerde redenen separatio quo ad thorum et mensam ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De versogte scheiding van tafel en bed, word mits desen geaccordeert ten fine 

en effecte als na regten. 

 

 

25. Den 21 Dec(em)ber 1769, fol.10vo. 

Op den Requeste van Gerrit Franciscus Bruins, Capitain van het Burger Corps Cadetten, 

versoekende om geallegeerde redenen, dat aan hem in voornoemde qualiteit sijne demissie 

mogte worden geaccordeert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeert, en dien 

volgens aan den Remonstrant de versogte demissie geaccordeert. 

 

 

26. Den 28 December 1769, fol.11. 

Op het Requeste van David Moses, Joode woonagtig alhier, versoekende dat Hertog Jacob  

Levy bij de Remonstrant als Slagtersknegt mogt blijven dienen. 
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Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het ligt, en 

zonder dat hier mede den daarbij gemelde Hartog Jacob Levy geaccordeerd word, zig hier 

verder met ter woon neer te zetten. 

 

 

27. Den 11 Januarij 1770, fol.11. 

Op den Requeste van J. Bijsterbos versoekende eenen uijtgang van drie guldens twaalf 

stuivers waarmede desselfs twe vervallen huijsies met een hofie daaragter staande en gelegen 

in de Groenestraat, beswaart sijn aan de Geestelijkheid deser Stad jaarlijks verschuldigt met 

eene summa van ’t negentig guldens en dus tegens vier p(er)cent tegens den eersten 

verschijndag zijnde Paasschen 1770 te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word de aflosse ten 

Requeste gemeld aan den Remonstrant tegens den eersten verschijndag mids desen 

geaccordeert. 

 

 

28. Den 18 Januarij 1770, fol.11vo. 

Op den Requeste van Johannes Voerman, versoekende eenen uijtgang van twe gulden en 

negen stuivers jaarlijks, ten behoeve van de Geestelijkheid op desselfs huis in de Boven 

Nieuwstraat tegens den eerstkomende verschijnsdag te mogen aflossen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legd, kan niet worden 

getreden, dog word aan den Remonstrant mids desen geaccordeert, om den gelibelleerden 

uijtgang tegens vier perCent op Paasschen 1771 te mogen aflossen. 

 

 

29. Den 20 Januarij 1770, fol.11vo. 

Op den Requeste van Geertruijd Beerthuijs Weduwe van wijlen Hermanus van den Noort 

gewesen Schoolmeester te Brunnepe, te kennen gevende, hoe voor eenige tijd alhier ware 

komen te overlijden Jannegie Harms nagelaten Wede van wijlen Gijsbert van den Noort 

welke bij testament des Suppliants Zoon Hermanus van den Noort tot eenige en universele 

erfgenaam hadde geinstitueert, en aan de Suppliant niet dan eenige oude klederen hadde 

gelegateerd, dat de Suppliante 14 jaren Wede geweest sijnde verpligt is geweest, 

voorn(oemde) haar Zoon uijt het hare alleen te hebben moeten groot maken en op te voeden 

sonder dat sij van haar mans goederen iets te profiteren, dat sij thans niet in staat sijnde hare 

schulden te betalen, schoon al hare goederen wierden gedistraheert, versoekende dat aan haar 

uijt de penningen geprovenieert van de verkogte so mobile als inmobile goederen van de 

voorschr(even) nalatenschap mogte werden uijtgereikt de Somma van f.150 - : - ten einde 

daar uijt te kunnen voldoen hare opstaande schulden, niet alleen maar ook om te strekken tot 

onderhoud van haar en haar opgemelde Zoon, en dat daar toe de respective voogden  

B. Hagewolt en M. Nieuwenburg mogten  werden geauctoriseerd. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofluijden van het Buijtenquartier worden B. 

Hagewolt en M. Nieuwenburg als voogden over de minderjarige soon van wijlen Hermanus 

van den Noort mids desen geauctoriseert, om aan de Suppliante als moeder van derselver 

pupil uijt de geprovenieerde penningen van de verkogte so mobile als inmobile goederen van 

wijlen Jannegie Harms nagelaten weduwe van wijlen Gijsbert van den Noort uijt te reiken 

eene summa van hondert guldens eens ten einde daarmede de Suppliante hare opstaande 

schulden moge betalen, en dat van gemelde summa van hondert guldens aan de Suppliante 

sweekelijks tot den eersten Meij deses jaars 1770 worde uijtgereikt een gulden en tien stuivers 

om te strekken tot onderhoud van derselver soon. 
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30. Den 5 Februarij 1770, fol.12vo. 

Op den Requeste van Lubbert Lamberts te kennen gevende hoe hij van de Stad in huure gehad 

heeft een Kampie Haatlander land voor een Somma van 25 guldens sjaars, waarvan hij het 

laatste jaar pagt aan het Comptoir verschuldigt is, dog waarop ook reeds iets van sijn in Stads 

werk verdiende daghuiren heeft laten staan versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen dat aan hem dese ten agteren sijnde landpagt mogte worden geremitteerd. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Cameraars word aan de Suppliant desselfs versoek 

ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert en denselve sijne verschuldigde landpagt ter Sa. 

van een en twintig guldens en tien stuivers geremitteerd. 

 

 

31. Den 12 Februarij 1770, fol.13. 

Op den Requeste van Joan Cramer als Capitain Lieutenant en Commandant van het Cadetten 

Corps desen Stadt, om diverse geallegeerde redenen versoekende, dat aan hem mogte worden 

geaccordeert, om de nieuwe manschap welken sedert den 28 Augustus laastleden in die 

Compagnie sijn aangenomen, in de exercitien te mogen oeffenen, soo en in dier voegen als 

convenabele sal oordelen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdofficieren, word het versoek ten Requeste 

gedaan, soo als het legt, mits deesen geaccordeert. 

 

 

32. Den 15 Februarij 1770, fol.13. 

Op den Requeste van Jacob, en Jan Schaap , benevens hun mede Erfgenaamen om ten 

Requeste geallegeerde redenen versoekende om de nalatenschap van wijlen haar broeder 

Gerrit Schaap onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  De versogte beneficie van inventaris word mits deesen geaccordeert ten fine 

en effecte als naar regten. 

 

 

33. Den 17 Februarij 1770, fol.13vo. 

Op den Requeste van A. ten Brink, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen van sij 

eed als burger der Stad Campen in de Maand Augustus 1766 gedaan te mogen worden 

ontslagen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en word dien 

ten gevolge de Remonstrant van sijn eed als burger aan dese Stad gedaan ontslagen. 

 

 

34. Den 1 Maart 1770, fol.13vo. 

Op den Requeste van Arend Derks hebbende een hof leggen aan de Noordweg, waarbij een 

uijtweg is aan de Steendijk versoekende dat hem de helft van dat uijtwegie moge vergund 

worden om daar een huijsstetien te mogen maken. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Cameraars word het versoek ten Requeste gedaan 

so als het legt mids desen geaccordeert. 

 

 

35. Den 15 Maart 1770, fol.14. 

Op den Requeste van Hendrik Schaap, Weduwenaar wijlen Jannetie Blankvoort ter eenre en 

Jacob Schaap in qualiteit als Vader en Voogd over sijn minderjarige Soon Hendrik Schaap ten 

ander zijde te kennen gevende hoe voorschr(even) wijlen Jannetie Blankvoort en de eerste 

Requestrant bij mutueel testament van den 6 April 1768 elkander over en weer de eerst 
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stervende de langstlevende tot erfgenamen hadden geinstitueert in alle hare goederen, sonder 

gehouden te sijn daarvan iets uijt te keren of eenige openinge te doen, en na dode van haar 

beide tot erfgenaam in de overige goederen gesteld hebbende Hendrik Schaap Soon van de 

twede Requestrant dat des eersten requestrants huisvrouwe op den 7 April 1768 overleden 

sijnde de twede Requestrant egter volgens testament ongehouden was eenige boedel opening 

te doen dat dus de eerste Requestrant uijt hoofde voorschr(even) de goederen soude kunnen 

verteren of benodigt sijn en dus onseker sijnde of er wel iets soude overblijven: dat sij om te 

praevenieren alle dispuiten daar uijt kunnende ontstaan hadden getransigeerd en geaccordeert 

in dier voegen dat de eerste Requestrant: Hendrik Schaap aan de laatste Requestrants Zoon 

Hendrik Schaap soude uitkeren eene Sa. van veertig guldens eens en daarmede van alle actie 

op ’t voorschr(even) testament aan deselve namaals competerende wesen gelibereerd, en 

oversulks daarover in het vervolg een vrije dispositie hebben en behouden, met verklaringe 

van de twede Requestrant Jacob Schaap in sijn qualiteit also te sijn geconvenieert en tegen 

den ontfangst van voorschr(even) penningen hem te sullen houden voor voldaan wegens de 

gelibelleerde testamentaire dispositie onder reserve dan nog om sine decreto Magistratus het 

voorschr(even) getransigeerde also voor als nog te perfecteren en tot effect te brengen 

versoekende de hier inne gelibelleerde transactie also en in diervoegen als voren verhaald met 

hoogst desselfs decreet ofte approbatie in margine te mogen worden bekragtigd. 

Was geapost:  De gelibelleerde transactie so als deselve legd word geapprobeerd mids desen. 

 

 

36. Den 19 Maart 1770, fol.15. 

Op den Requeste van Lubbert Huisman woonagtig op ’s Heerenbroek op de Bisweteringe in 

huure hebbende twe Campen Lands genaamt het Quade gat gelegen in Mastenbroek 

versoekende een camp van het gelibelleerde land te mogen bouwen voor een jaar 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids desen. 

 

 

37. Den 21 Maart 1770, fol.15vo. 

Op den Request van Dr. Abraham Balkman en Marten Righen in qualiteijt als Curateuren 

over den boedel en persoon van Henricus ter Huijstee, houdende in substantie versoek: dat 

Hun Wel Ed(ele) Hoog Agtb(are) mogten gelieven te consenteeren in een accoord tussen hun 

Requestranten en den Hr. Willem van Meeten gemaakt, wegens een vuurstede die bij de 

verkoping van ’t huijs door hun Requestranten qqa aan gem(elde) Willem van Meden in den 

voorleedenen jaare gedaan, buijten hunne schuld verswegen was. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word zo als het legd, mis deesen 

geaccordeert. 

 

 

38. Den 12 Maart 1770, fol.15vo. 

Op het Request van den Gemeensman Abraham Balkman, en Gerrit ten Spenke, in qualiteijt 

als aangestelde Voogden over Maria Wilhelmina Buur, onmondige dogter van Hendrik Buur 

en Adriana Knog, houdende versoek: dat hun Weled. Hoog Agtb: hun Remonstranten zouden 

gelieven te verklaaren, hoe Hoogst deselve goederen dat sij in hunne voorn(oemde) qualiteijt 

handelen moeten met de interesse van een Capitaal van 3000 Car(ol)i guldens als mede met 

een goude keten en een paar orlietten, bij testament van wijlen Willem Elberts aan 

voorn(oemde) hunne pupil gelegateerd. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluijden van ’t Cellebroeders Quartier 

worden de Remonstranten in hunne Qualiteijt geauthoriseerd, om de jaarlijksche interessen 
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van de bij Requeste gelibelleerde Sa. van 3000 Caroli guldens aan de Ouderen van der 

Remonstrantens pupil Maria Wilhelmina Buur bij provisie uijt te tellen; als ook om de Goude 

keeten en Orlietten meede ten requeste gespecificeerd bij hun tot nadere dispositie te 

seponeeren en te bewaaren. 

 

 

39. Den 12 Maart 1770, fol.16. 

Op den Requeste van Claas Jansen, Meijer van de Geestelijkheid deser Stad op het halve erve, 

seven en een halfe morgen met sijn doorschot en nog twe akkers gelegen in de Heerlijkheid 

Zalk versoekende op sekere conditien het selve erve in pagt voor de resterende drie pagtjaren 

te mogen overdoen aan Claas Peters. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word den 

Remonstrant Claas Jansen mids desen geaccordeert, om het erve ten Requeste gemeld aan de 

persoon van Claas Peters voor de resterende drie pagtjaren, sijnde ingegaan met Petri 1770 in 

pagt te mogen overdoen, mids de selve Claas Peters alle des Remonstrants agterstedige 

landpagt als mede de verpondingen, contributien en andere lasten voor de verkopinge van des 

Remonstrants goederen ten vollen valideren en betale, so egter, om deselve weder te mogen 

korten aan de penningen bij overneminge van het huis op gemelde erve volgens taxatie 

moetende worden betaald, en sig in alles geduurende desselfs pagtjaren na de conditien van 

verpagtinge stiptelijk reguleren. 

 

 

40. Den 12 April 1770, fol 16vo. 

Op de Requeste van de E(dele) Bern. van Goutum, om ten Requeste geallegeerde redenen 

versoekende, dat seeker huisje aan hem toebehorende, staande Agter de Nieuwe muur, 

tusschen de Koornmarkt en Meerminnepoort van de thins, ad vijf goudguldens daarop 

leggende mogte worden ontheven, immers dat deselve op een goudgulden mogte worden 

verhuurd. 

Was geapost:  Wanneer aan de Schepenen en Raaden sal sijn gebleecken, dat de Remonstrant 

het huis ten Requeste gemelt, behoorlijk sal hebben gerepareert voor expoiratie van dit 

lopende jaar, sal aan de selve op de gelibelleerde uitgang worden afgeschreven vier 

goudguldens aanvang nemende met Paass(chen) 1700 een en seventig. 

 
[In marge]: Den 19 September 1771. Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier dat de Remonstrant aan 

den inhout van nevenstaande apostille heeft voldaan, soo word aan den selve, mits deesen op de gelibelleerde uitgang 

geremitteert, eene somma van vier goudguldens aanvang nemende met Paasschen deses jaars. 

 

 

41. Den 26 April 1770, fol 17. 

Op den requeste van Heeren Louwsen Post, en Albert Roelofs in qualiteijt als voogden over 

de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jans en Marrigje Louws houdende in substantie 

versoek: dat H.W.H.A. aan de Supplianten zouden gelieven te kennen geeven hoe en inwat 

voegen eene Grootmoeder met halve en heele Zusters van twee overledene kleijnkinderen 

naar Stadregt, ab intestato, tot der overledenen nalatenschap zouden moeten concurreren. 

Was geapost:  Word mits deesen verstaan, dat de Grootmoeder nevens de volle Zusters en 

Broeders geregtigd zijn tot eene helft van de nalatenschap in quaestie, om dezelve te zamen in 

hoofden te erven; wordende tot d eandere helft de halve Broeders en Zusters mede geregtigd 

verklaard om met en nevens de Grootmoeder en de volle Broeders en Zusters tot voornoemde 

nalatenschap te zamen in hoofden te concurreeren. 
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42. Den 30 April 1770, fol 17vo. 

Op den requeste van de Advocaten G.A. Herweier en G.J. Stennekes als gevolmagtigden van 

de Erfgenamen ab intestato van Anna ten Tooren versoekende dat Hun Wel Ed(ele) H(oog) 

Agtb(are) aan der Supplianten principalen even als aan Philip Klinge cum sorore, geliefden te 

permitteeren voorn(oemde) nalatenschap onder cautie de restituendo expireerende met den 19 

November 1771, te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Supplianten zullen van behoorlijke cautie de restituende voor den tijd van drie 

jaaren na de ergaane sententie van den 19 November 1768. 

 

 

43. Den 10 Meij 1770, fol.17vo. 

Op den requeste van Vrouw E. van Ingen gebooren D’Arnaud, versoekende Veniam aetatis 

voor desselfs jongste Zoon Honoré van Ingen. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word aan des Suppliantes Jongste Zoon Honoré van 

Ingen bij desen geaccordeert ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

44. Den 19 Meij 1770, fol.18. 

Op den Requeste van Teunisje Hendriks wonende binnen de Stad Vollenhove, te kennen 

gevende hoe sij in den jare 1764 door eenen Hannes Maars des tijdes soldaat in het regiment 

van den L(ieutenan)t. Generaal  D’ Envie sijnde beswangert, en van een wel geschapen kind 

verlost, en de beklaagde verpligtinge om haar te trouwen tot nog toe hebbende weten te 

onduijken onder een voorwendsel dat hij als Soldaat geen permissie tot trouwen erlangen 

konde, en dat daar door tot nog toe buijten staat is geweest dese hare regtmatige actie na 

regten te kunnen vervorderen dan vermids deselve Hannes Maars nu buijten dienst sijnde sig 

niet hadde ontsien om sig met een ander hier te laten inschrijven, en op den 6 Meij deses jaars 

reeds de eerste proclamatie hebbende gehad. Versoekende over sulks, dat Haar Weledel Hoog 

Agtb(are) gunstiglijk gelieve te behagen om de Eerwaarde Predicanten of Kerkenraad bij 

provisie te ordonneren om de nog te doene 3
de

 Huwelijks Proclamatie van Hannes Maars te 

doen secceren en op te houden tot tijd en wijle hier over bij definitive sententie sal sijn 

gedecideert. 

Was geapost:  De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deser Stad word 

mids desen geauctoriseerd ten einde met de Huwelijks Proclamatien van Hannes Maars ten 

Requeste gemeld, tot nadere dispositie van Schepenen en Raden te supesederen. 

 
[In marge]: Pro memoria: De beklaagde Hannes Maars sig nader bij Requeste hebbende geaddresseert ten einde de 

geposeerders bij Requeste van den Impetrante nader mogten worden geverifieert, en deselve daartoe een termijn van agt 

dagen sijnde gepraefigeert dog daarop sij Impetrante niet sijnde gecompareerd is de Kerkenraad geauctoriseerd de 

huwelijksgeboden van de beklaagde Hannes Maars weder te mogen proclameren bij apoinct(ement) op het Request van de 

beklaagde den 18 Junij 1770. 

 

 

45. Den 22 Meij 1770, fol.18vo. 

Op de Requesten van Willem Arends in huure hebbende 3 Morgen land de Mostert genaamd 

en ses Morgen de Goudkampies: van de Wed. Jan Rietberg in pagt hebbende 3 ½ Morgen 

hooiland in het groote blok gelegen van Jan Rijsebos mede gepagt hebbende 3 Morgens land 

de Mosterd genaamt, en van Gerrit Hendriks in pagt hebbende vier Morgen hooijland, zijnde 

alle voorschr(even) Supplianten in Mastenbroek woonagtig, en versoekende om daarbij 

geallegeerde redenen ontslag of eenige remissie van haare beloofde huurpenningen. 

Was geapost:  Op het versoek ten Requeste gedaan kan voor als nog niet worden 

gedisponeerd. 
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46. Den 26 Meij 1770, fol.19. 

Op den Requeste van Peter Harms in huure hebbende twe Campen lands gelegen agter 

Soppenhuis in Mastebroek, en wel genegen sijnde de eene Camp Weideland met mest te 

verbeteren en in goeden staat te brengen, dog daarvan teffens gaarn de vrugten willende 

trekken, versoekende dieswegens dat de gelibelleerde campen lands met een dubbelt pagtjaar 

aan de Suppliant in huure moge worden geprolongeerd. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word aan den Suppliant mids desen 

geaccordeert, en sal deselve dien ten gevolge om ten Requeste geallegeerde redenen na 

expiratie van dit lopende pagtjaar in huure van de gelibelleerde campen lands voor nog een 

volgend pagtjaar mogen continueren, mids bij de eerstkomende verpagtinge daarvan weder de 

ordinaire plakkegelden betale. 

 

 

47. Den 28 Meij 1770, fol.19vo. 

Op den Requeste van Petrus Smit, J.U.Dr. versoekende admissie om parthijen voor de 

respective banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De remonstrant word mids desen geadmitteerd om Parthijen voor de 

respective regtbanken deser Stad advocando te mogen bedienen. 

 

 

48. Den 7 Junii 1770, fol.19vo. 

Op den Requeste van Geurt Jans en Evert Jans in qualiteit als voogden over de onmondige 

kinderen van Willem Bouwmeester en Elisabeth Jans: versoekende approbatie van eene in 

hunne qual(iteit) gedaane verkooping en auctorisatie tot ’t ontvangen der kooppenningen en  

’t doen van transport. 

Was geapost:  De ten Requeste gelibelleerde koop word mits deesen geapprobeerd, en de 

Supplianten in hunne qualiteijt bij deesen geauthoriseerd de koop-penningen te kunnen 

ontvangen, en dienna behoorlijk transport te doen ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

49. Den 11 Junij 1770, fol.20. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuijs te kennen 

gevende dat Margien Roelofs geresolveert was de Sa. van agthondert guldens te geven om 

daar voor de kost te mogen genieten voor haar leven lang in opgemelde Gasthuijs, en tot haar 

woning behouden het huijsien, dat door gemelde haar man Hendrik Schaap word bewoond 

versoekende dieswegens approbatie. 

Was geapost:  De Remonstranten worden mids desen geauctoriseerd ten einde Margien 

Roelofs huisvrouw van Hendrik Schaap als Kostkopersche in het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis te admitteren en het huisie van gemelde haar man de selve leven lang ter inwoninge 

te accorderen, mids daar voor betale eene Somma van agthondert Car(oli) guldens eens. 

 

 

50. Eodem [11 Junij 1770], fol.20. 

Op den Requeste van G.W. Kloecke versoekende om geallegeerde redenen ontslag van 

desselfs Vaandrig-plaatse in de Compagnie Cadets. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan word mits deesen geaccordeert, en 

dienvolgens de Suppliant, van desselfs Vaandrig-plaatse in de Compagnie Cadets ontslaagen. 
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51. Den 12 Junij 1770, fol.20vo. 

Op het Request van van Hendrik Smit, oud 24 jaaren Corporaal in ‘t 1
ste

 Batt(aillon) van de 

L(ieutenan)t Gen(eraal) Ouderwaater, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 

Veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word mits deesen aan den Suppliant Hendrik Smit 

geaccordeert ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

52. Den 14 Junij 1770, fol.20vo. 

Op den Requeste van Dr. Abr. Balkman en Marten Righen als curateuren over de persoon en 

goederen van Henricus ter Huijsté te kennen gevende, dat sij vier hondert guldens ten goeden 

voordeele van haar Pupill zouden kunnen beleggen op de Turfdragers plaats van de Wede 

Gerrigie Cellis tegens vier p(er)Cent jaarlijks van ieder hondert guldens, en dat mede nog van 

gemelde Wede konden overnemen een Gerigtelijk hijpotheek groot hondert vijftig guldens 

tegens deselve interes leggende op bovengemelde haar huis en Boomgaard staande en gelegen 

in den Haagen buijten de Hagenpoort versoekende daartoe approbatie. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdluijden van het Cellebroeder quartier 

worden de Remonstranten in hunne qualiteit mids desen geauctoriseerd ten einde de 

gelibelleerde penningen ten profijte van derselver pupil tegens 4 p(er)Cent jaarlijks onder 

sodanig gerigtelijk verband als ten Requeste gemeld te mogen emploieren en beleggen. 

 

 

53. Den 24 Junij 1770, fol.21. 

Op den Requeste van Jan de Greve te kennen gevende, dat niemand sig opdoet om het lijk van 

Matthijs Credier ter aarde te bestellen dat de ondergetekende uijt aanmerkinge van 

verwandschap van Moederszijde te rade is geworden het selve ter aarde te besorgen en daarna 

sijne nalatenschap so geringe die is te doen verkopen versoekende dieswegens voor alle 

namaninge te mogen worden bevrijd. 

Was geapost:  Het word aan den Remonstrant mids desen geaccordeet om de boedel van 

wijlem Matthijs Credier onder beneficie van inventaris te mogen aanvaarden si velit. 

 

 

54. Den 2 Julij 1770, fol.21vo. 

Op den Requeste van Hendrik van Rhijn te kennen gevende dat hij de Veerschuijt van Jan van 

Wijhe hadde aangekogt onder conditie wanneer de Suppliant met het veer op Deventer mogte 

worden begunstigt, versoekende dieswegens daar mede te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  De Suppliant word mids desen met het veer van dese Stad op Deventer 

begunstigd. 

 

 

55. Den 9 Julij 1770, fol.21vo. 

Op den Requeste van Harmen Schimmelpenning versoekende van de boete waarin wegens het 

weiden eener Geestelijke Mate tegens conditien van verpagting wat meerder paarden is 

gecondemneert te mogen worden ontheft, en dat mogt weten of het eene paard moet 

wegbrengen of laten lopen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienvolgens gepersisteerd bij de resolutie van den 5 Julij 1770, wordende egter aan de 

Remonstrant geaccordeert om de gelibelleerde Mate gedurende desen somer met desselfs 

beide paarden te mogen beweiden. 
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56. Den 14 Julij 1770, fol.22. 

Op den Requeste van Schipper Hendrik Carel Suster versoekende met het veer van hier op 

Sneek des Dingsdags, en des Donderdags van Sneek op Harlingen, en des Dingsdags weder 

van Harlingen op Campen om so alle veertien dagen die reis te doen te mogen worden 

begundtigt als mede met de vrijdommen waar mede de kleine veeren van dese Stad sijn 

begunstigd, sullende dan daartoe een bekwaam vaartuijg aanleggen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Schutmeesteren word de Suppliant, wanneer hij 

een bekwaam vaartuijg sal hebben aangelegd met het veer ten requeste gemeld mids desen 

begunstigd. 

 

 

57. Den 16 Julij 1770, fol.22. 

Op den Requeste van Jan Mengels, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, Dat 

H.W.H.A. hem geliefden te permitteeren zig van ’t Arme Weeshuijs deses Stad, waar in hij 

was gealimenteerd geworden, te mogen vrijkoopen. 

Was geapost:  De verzogte uijtkoop word aan den Suppliant bij desen geaccordeert, mits 

betalende ingevolge resol(utie) van den 21 Febr(arij) 1729 eene Sa. van 60 Caroli guldens. 

 

 

58. Den 16 Julij 1770, fol.22vo. 

Op den Requeste van Willemina van Haarst Weduwe Spraakman versoekende, om 

geallegeerde redenen, voor haar en haare minderjarige kinderen te mogen negotieren seeker 

Capitael van twee hondert guldens, onder verband van haar huis. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word geaccordeert. 

 

 

59. Den 13 Augustus 1770, fol.22vo. 

Op den Requeste van Jan Beerends en Aart Louws als Voogden over ’t minderjaarige kind 

van wijlen Albert Koets, houdende versoek, dat Hun Weled(ele) Hoog Agtb(are) den 

Supplianten gelievden te verstaan te geeven hoe volle Broeders of Susters kinderen bij 

overlijden van wedersijdse Ouderen naar Stadregte tot de nalatenschap van een Oom moeten 

succedeeren. 

Was geapost:  Scheepenen en Raaden verstaan dat naar Stadregt, wanneer Susters ofte 

Broeders kinderen zonder Oomen ofte Moeijen alleen komen te erven, derzelve alsdan mede 

de consideratie van heele of halve Broeders ofte Zusters ten eenemaal koomt te cesseeren. 

 
[In marge]: Zie mede Apostillen van den 16 Augustus 1779 en Uitgaande Brieven van den 9 September 1769. 

 

 

60. Den 16 Augustus 1770, fol.23. 

Op den Requeste van de erfgenamen en voogden over de onmundigen van wijlen Hendrik 

Gerrits en Truijde Remmels in leven Meijer op eene van dese Stads Campenserven op Traas 

(’t Raas) te kennen gevende, hoe sij het erve door wijlen Hendrik Gerrits en Truijde Remmels 

bewoont geweest op speciale auctorisatie van Haar WelEg. Hoog Agtb. hebben verhuurt aan 

Jan Lousen Post wonende op het eiland op de Stikkinge voor de tijd van drie jaren ingaande 

met Petri 1771 en eindigende met Petri 1774 voor eene Somma van vierhondert en dertig 

Car(oli) guldens jaarlijks waar voor borgen sijn Hendrik Jans op Traas, en Willem van de 

Weteringe op de Bosch bij de eilander Kerke versoekende dat de huure aldus mogte worden 

geapprobeerd. 

Was geapost:  Het word aan de Remonstrant mids desen geaccordeert, om het erve ten  
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Requeste gemeld aan Jan Lousen Post voor eene Somma van vierhondert en dertig guldens  

geduirende den tijd van drie jaren ingaande met Petri 1771 en eindigende met Petri 1774 te 

mogen overdoen wordende de borgen ten Requeste gemeld mede geapprobeerd. 

 

 

61. Den 23 Augustus 1770, fol.23vo. 

Op den Requeste van Sara du Pre Wede van N. Stokman houden versoek: om ten requeste 

geallegeerde redenen weekelijks met eenige penningen tot haar levens-onderhoud te werden 

begunstigd. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met 10 Goudguldens eens, te betaalen door den 

Ontvanger deeses Stads Domeinen, voor rekeninge van de Stads loopende Kamer. 

 

 

62. Den 27 Augustus 1770, fol.23vo. 

Op den Requeste van A. van Eem versoekende om wegens de hooge jaren van desselfs 

Schoonvader Hermen van den Berg, met nog een goed man te mogen werden aangesteld tot 

toesiende administrateuren over gem(elden) sijnes Schoonvaders boedel. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Bovenquartier worden de 

persoonen van de Ed(ele) B. Hagewolt en B. Lankhorst geauthoriseerd, ten fine als bij 

Requeste vermeld. 

 

 

63. Den 10 September 1770, fol.24. 

Op den Requeste van Assuerus Strockel, versoekende admissie om Parthijen voor deser Stads 

Banken Advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Suppliant word mits deesen geaccordeert, om Parthijen voor deser Stads 

Banken Advocando te mogen bedienen. 

 

 

64. Den 20
sten

 September 1770, fol.24. 

Op den Requeste van Corn. Smit, woonagtig te Amsterdam versoekende: dat ’t hem moge 

werden gepermitteerd, om alhier eene Praebende-Societeijt te mogen opregten: alsmede dat 

de effecten en papieren, tot deeze Societeijt zullende gehooren, mogen werden gedeponeerd 

en bewaard in deser Stads Secretarij, en dat de jaarlijksche Generale Reekening van 

Ontvangst en Uijtgaave deeser Societeijd mogen werden gedaan ten overstaan van vier 

Heeren Gecommitteerden uijt het midden van H.U.W.Eled: Hoog Agtb. ofte op zodanige 

andere maniere, als H.W.ELD.H.A. ten meeste dienste en nutte deezer op te rigtene Societeijt 

zullen oordeelen te behooren. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het verzoek bij den Requeste gedaan, en dien volgende 

den Suppliant geaccordeerd, om eene Praebende Societeijt in deese Stad op te mogen rigten, 

en gepermitteerd om de effecten en papieren tot deese Societeijt behoorende, in de Secretareij 

deeser Stad te deponeeren. 

En zullen Scheepenen en Raaden daar toe verzogd wordende, jaarlijks vier Heeren uijt het 

midden van haar Committeeren, om de reekeninge van Ontvangst en Uijtgaaven ten overstaan 

van dezelve te worden gedaan. 

Zonder egter hier door zig in eenige guarantie of directie deezer op te rigtene Societeijt in te 

laten, ofte diesweegens in eenigen deele verantwoordelijk te willen zijn. 
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65. Den 24 September 1770, fol.25. 

Op den Requeste van C. van de Lande te kennen gevende hoe wel genegen was alhier een 

Prebende Societeit op te rigten en versoekende daartoe permissie om de effecten en papieren 

tot desen Societeit behorende in de Secretarie te mogen deponeren, en dat vier Heren uijt het 

midden van Haar WelEg. Hoog Agt. Jaarlijks de Rekening van ontfangsten uitgave ten 

overstaan van dien op het Raadhuis te mogen doen. 

Was geapost:  Wanneer de Remonstrant het plan in de conditien volgens welke hij van 

intentie was eene Prebende Societeit alhier op te regten, vooraf aan Schepenen en Raden ter 

examinatie sal hebben overgegeven, sal als dan op het versoek ten Requeste gedaan nader 

worden gedisponeert. 

 

 

66. Den 27 September 1770, fol.25vo. 

Op den Requeste van Peter Staal te kennen gevende hoe hij als vader in het Burger Weeshuijs 

18 jaren sijnde geweest, hem voor eenige tijd door de Buitenvader Lankhorst den dienst is 

opgesegt, versoekende voor sijn blinde dogter of in het Weeshuis mogte blijven of anders tot 

onderhoud jaarlijks iets mogte genieten. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve oversulks afgeslagen mids desen. 

 

 

67. Den 10 October 1770, fol.25vo. 

Op den Requeste van de Heren C. Roldanus en W.F. van Knuth als voogden over de 

minderjarige kinderen van wijlen de Predicant Jean Jaques Rambonnet, en vrouwe Sara 

Foccoma, versoekende auctorisatie om het aandeel van voorschreven kinderen in de 

nagelatene vaste goederen van wijlen de Heer Burgem. Roldanus en Vrouwe Anna 

Hogenberg publicq ten overstaan van de Heren Hoofdlieden te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit mids desen geauctoriseert, ten 

fine als ten Requeste gemeld. 

 

 

68. Eodem [10 October 1770], fol.26. 

Op den Requeste van Maria Louisa Straatman geadsisteert met haar man Willem Andries 

Knogh versoekende om verscheidene ten Requeste geallegeerde redenen auctorisatie om te 

mogen negotieren eene Capitale Sa. van f.400 - : - so dat sig daar voor mede kwamen te 

verbinden de voogden van hare thans onmondige kinderen Dr. Balkman en D. Lotsen, dewijl 

anders geen geld op intrest voor haar te bekomen is. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids desen. 

 

 

69. Den 4 October 1770, fol.26. 

Op den Requeste van Olof Smit te kennen gevende, hoe hij Suppliant alhier in huwelijk sijnde 

getreden en bevestigd met Adriaantie Schijters en als egte man en vrouw in samenwoninge 

verbleven tot den beginne van den jare 1749, wanneer voorn(oemde) sijn vrouw sig van hem 

Suppliant heeft begeven met sig nemende een kind van drie jaren oud te samen in egte 

verwekt, en nooit hebbende kunnen ontwaar worden, waarna toe voorn(oemde) sijne vrouwe 

sig heeft begeven, of waar ter plaatse sig opgehouden, en oversulks niet wetende of levendig 

of dood is, en dus de Suppliant op eene trouwelose en moedwillige maniere sedert reeds den 

tijd van 21 jaren is verlaten versoekende dieswegens edictale citatie ad valvas, waarbij na 
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costume locaal ter instantie van de Suppliant, voorn(oemde) Adriaantie Schijters worde 

geciteerd om op den 17 November deses jaars 1770 alhier aan de Hoge Banke, ofte wanneer 

als dan geen regtdag mogte sijn, de eerste regtdag daaraanvolgende in persoon, of door een 

genoegsame volmagtige te moeten erschijnen, om als dan aan te horen sodanigen eisch en 

conclusie, als ten dage dienende tegens de geciteerde tenderende tot egtscheidinge sal worden 

gedaan en genomen, met inthirmatie, dat de geciteerde comparere als dan of te niet Haar 

WelEg. Hoog Agtb. op het aanhouden van de erschijnende parthije en na bevindinge van 

saken sullen doen en laten geschieden, dat regtens is. 

Was geapost:  De versogte edictale citatie ad valvas, word mids desen geaccordeert. 

 

 

70. Den 11 October 1770, fol.26vo. 

Op den Requeste van B. van Campen en B. Hagewold te kennen gevende, hoe het Buiten 

Gasthuis op den 10 Octob(er) is overleden een Kostkoopster Gesina Langeraad Weduwe 

Lesiaan, waar van geen nabestaande vrienden tegenwoordig sijn, so dat de Requestranten met 

voorkennis van de Heren Hoofdluiden van het Broeder Quartier de nagelatene goederen 

provisioneel hebben geinventariseert; en bij gemelde overledene over haar boedel niet anders 

sijnde gedisponeert als dat bij particuliere annotitie onder haar hand tot curateuren over haar 

boedel heeft gesteld Thomas Groenouw en Cornelis de Boer: Versoekende oversulks dat 

voorn(oemde) personen Thomas Groenouw en Cornelis de Boer met de requestranten te 

samen als boelredders van de bovengenoemde Wede Lesiaan mogen worden aangesteld, of de 

Remonstranten in desen al sodane ordres als Kerkmeesters mogen erlangen als Haar WelEg. 

Hoog Agtb. sullen goedvinden. 

Was geapost:  De personen van Cornelis de Boer en Thomas Groenouw worden nevens de 

Requestranten mede tot boelredders van wijlen Gesina Langeraad Weduwe Lesiaan mids 

desen geauctoriseerd. 

 

 

71. Den 13 October 1770, fol.27vo. 

Op den Requeste van Dr. H. Hubert, en Dr. Peter Hubert als momberen over Herman Willem 

Hubert, en Anna Maria Hubert, minderjarige nagelatene kinderen van wijlen Mr. Herman 

Everhard Hubert, in leven oudste Secretaris deser Stadt, te kennen gevende hoe sij 

Remons(tran)ten aan Mevrouwe Margareta Roelink, geboren Greve hunne voorn(oemde0 

pupille aanbehuwde Tante tegens eene Somma van f.8000 - : - Car(oli) guld(ens) vrijgeld, 

hadden vercogt derselven aandeel in het huis bij welgemelte vrouw weduwe Roelink 

bewoont, voorts in de verdere vaste goederen ten Contracte gementioneert, en wel sals met de 

beide meede participanten Mevrou ten Brink tot Deventer, en Mijn(h). Z.K. Forsten namens 

desselfs huisvrou Catharina Hubert, om geallegeerde redenen Hun Weledele Hoogagtbaare 

voornoemde Coop gelieven te approberen en Remonst(ranten) te authoriseren, om het selve 

naar custume locaal aan de vrou copersche te transpoteren. 

Was geapost;  Het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt word mits deesen 

geaccordeert, en dienvolgens de Remonstranten geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste 

gemelt. 

 

 

72. Den 29 October 1770, fol.28. 

Op den Requeste van Lamber Reijnders op de Mandjesweerdt te kennen gevende, hoe in 

huwelijk sijnde getreden met Geertruid Jans Wede van Jan Gerrits en gemelde sijn vrouw aan 

hare kinderen bij gemelde Jan Gerrits Ehelijk verwekt hebbende bewijs gedaan eener Sa. van 

twe duisend guldens, daarna na bevonden hadde dat er nog een jaar pagt ter Sa. van f.800 - : - 
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vergeten is en niet onder de gemene boedel schulden berekend, waar inne voorschr(even) 

kinderen egter voor de halfscheid hadden behoren te dragen so als sulks de voogden over 

deselve kinderen mede bewust is, versoekende dat het gedane kinderbewijs mag worden 

vermindert op sestienhondert guldens, en dat het selve, in so verre op de Secretarie mag 

worden gealtereert. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Cameraars van de Stad word het gelibelleerde 

kinderbewijs met driehondert vijftig guldens vermindert. 

 

 

73. Den 1
ste

 November 1770, fol.28vo. 

Op den Requeste van E.J. Lachenwitz gebooren van Dijk, versoekende om alsodanige  

f.100 - : - guldens als ten Comptoire van Mevr: Beck van ’t goed haarer minderjarige kinderen 

ter rente leggen te mogen opneemen, en ’t emploijeeren tot reparatie haar woonhuijs, mits 

deselve voorn(oemde) f.100 - : - jaarlijks weder met f.25 - : - guldens uijt de huurpenningen 

rembourseerde. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word geaccordeert, zo als het legt, en dien 

volgens de Voogden over des Suppliantes onmondige kinderen geauthoriseerd, om alsodanige 

f.100 - : - guldens als ten Comptoire van Mevr. Beck leggen, te mogen ëmploijeeren tot 

reparatie van des Suppliantes huijs, mits dat deselve Voogden uijt de ten Requeste 

gementioneerde huurpenningen jaarlijks f.25 - : - guldens weder sullen gebruijken tot 

aflossinge van voors(chreven) Capitaal van f.100 - : - guldens met de intressen van dien. 

 

 

74. Den 15 November 1770, fol.29. 

Op den Requeste van de predicanten deser Stad versoekende dat Haar Weleg. Hoog Agtb. bij 

derselver besluijt om de Vijdag Morgen Winterbeurt te doen stilstaan gunstig gelieven te 

volharden. 

Was geapost:  Het word aan de Remonstranten geaccordeert mids desen om voor desen 

Winter de Vrijdags Morgenbeurt weder te laten stilstaan. 

 

 

75. Den 19 November 1770, fol.29. 

Op den Requeste van Gerarda Adriana Hubert Weduwe van den Bos te kennen gevende dat 

sig niet in staat bevond terwijl haar goederen bij vendue hadde laten verkopen waarvan de 

penningen nog onder de Vendumeester sijn berustende alle haar Crediteuren te betalen, en 

niets meer besittende, waarover sij sig was wendende tot Haar WelEd. Hoog Agtb. en haar 

boedel als desolaat op gevende. 

Was geapost:   De personen van Abraham ten Noort, en Harmen Figge worden mids desen 

geauctoriseert tot Curateuren in den insolventen boedel van de Requestranten Ge(r)arda 

Adriana Hubert Weduwe van den Bos. 

 

 

76. Den 22 November 1770, fol.29vo. 

Op den Requeste van Hermen Schimmelpenning en R. Storm als Voogden over de 

minderjaarige kinderen van wijlen Adr. Doijer, versoekende, om in opgem(elte) qualiteijt te 

worden vrijgekend van de betalinge der 50
ste

 penn(ing), en de boete wegens de niet behoorijke 

aangaave ten prothocolle, aan de pagter verschuldigt, als zijnde de koperen D.G. Dijk,  

L. Camerling en Harmen Berghuijs naar hunne sustenue, ingevolge de Koop-Conditien alleen 

verpligt de 50
ste

 Penn(ing) behoorlijk te moeten aangeeven. 
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Was geapost:  Supplianten worden in hunne qualiteijt geauthoriseerd, om de halfscheijd van 

de boete voor de niet aangaave des 50
ste

 Penning in den requeste gemeld, bij provisie aan den 

pagter te betaalen, voorbehoudens derselver regres op de kooperen. 

 

 

77. Den 24 November 1770, fol.30. 

Op den Requeste van Albert van der Hulst en Frans Gunningh te kennen gevende hoe sij 

Remonstranten door wijlen Lammert van der Straten bij Testamente voor het Ed(ele) 

Schouten Gerigte van IJsselmuijden op den 5 October 1768, zijnde gequalificeert en 

aangesteld tot boedelredders van den gehelen boedel van wijlen Lammert van der Straten, ten 

einde desselfs gehele nalatenschap zo van mobile als immobile goederen tot liquiditeit te 

brengen, en dien volgens teneur van den testamente, onder de geinstitueerde erfgenamen en 

legatarissen te verdelen. 

Dat sij oversulks in de eerste plaats sullen moeten treden tot verkopinge der nagelatene vaste 

effecten derselver boedel als twe huijsies op de Burgwal bij de Zwanenbrug. 

Een dito in de Boven Nieuwstraat. 

Een dito in de St. Jacobs Steeg. 

Een dito op de Burgwal in het Kalver Bosch. 

Een hof in de Baan. 

Een dito mede in de Baan. 

Twe dito met een hagentie daaraan gelegen in het wegie van de Halve Maan. 

Dan vermids onder de mede erfgenamen tot de gementioneerde nalatenschap sig mede is 

bevindende een minderjarig kindskind, zo versogten sij Requestranten met alle submissie ten 

einde sij in hare qualiteit mogen worden geauctoriseert om de gelibelleerde vaste goederen ten 

overstaan van de Heren Hoofdluiden voor so verre de minderjarige betreft te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  De Requestranten worden mids desen geauctoriseert, om de gelibelleerde 

vaste goederen van wijlen Lammert van der Straten ten overstaan van de respective Heren 

Hoofdluijden te mogen verkopen. 

 

 

78. Den 26 November 1770, fol.30vo. 

Op den Requeste van Willem Oosthuis in huwelijk sijnde getreden met Eltie Leeuwerinks te 

kennen gevende, hoe voor ongeveer seven jaren aan sijne drie voorkinderen bij Willempie 

Prinse in egte verwekt heeft bewesen eene somma van een hondert en vijftig car(oli) guldens, 

welke sommma gevestigd is op het tegenwoordige woonhuis van de Suppliant staande op de 

Oudestraat, op de hoek van de Morrensteege, en op een huisie in de Geerstraat wel eer uijt de 

boedel van Willem Lindmeijer door Suppliant aangekogt. 

Dan vermids de Suppliant cum uxore ’t voorschr(even) laatstgenoemde huisie hebben verkogt 

aan Willem Winter dewijl sij daar van so weinig voordeel trokken, en gevolgelijk het selve 

vrij en onbeswaard transporteren moeten: Versoekende dieswegens dat de Suppliant met 

consent van Gerrit Jan ten Kolstee voogd over voornoemde sijne kinderen, ’t voren 

gelibelleerde capitaal moge vestigen op sijn tegenwoordig woonhuis boven gespecificeert 

sijnde overvloedig sufficient daar voor. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdluijden van het Cellebroers Quartier word 

het versoek ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert en dien ten gevolge des Suppliants 

huis in de Geerstraat tussen Verwer en Beekman van het verband voor desselfs gedaan 

kinderbewijs mids desen gelibereert en ontheft, en blijft dus het ander huis ven de Suppliant 

op de Oudestraat op het hoek van de Morrensteeg daarvoor alleen en in solidum 

gehijpothequeert en verbonden. 
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79. Den 3 December 1770, fol.31vo. 

Op den Requeste van H. Hubert en P. Hubert J.U.Dr. in qualiteit als voogden over de twe 

minderjarige kinderen van wijlen de Heer H.E. Hubert, in leven oudste Secretaris deser Stad, 

hoe dat der pupillen swager en suster de Heer Z.L. Forsten met desselfs huisvrouw, Vrouw 

Cath. El. Forsten geboren Hubert in delinge uijt den boedel willende overnemen het huis cum 

annexis alhier in de Nieuwstraat en bij overledene voorn(oemd) bewoond, het selve door twe, 

een timmerman, en een metselaarsbaas, alhier is getaxeert op eene somma van drieduisend 

sevenhondert caroli guldens, als te sien sub A: 

Dat Remonstranten qq: het dan voorn(oemde) wel willende overdoen, dan sulks sonder 

auctorisatie en approbatie van Haar WelEd. Hoog Agtb. als overmomberen, met geen effecte 

van regten doen kunnende, derhalven ootmoedig versoekende dat Haar WelEd. Hoog Agtb. 

de Remonstranten qqa praed. Daartoe geliefden te auctoriseren ten fine en effecte als na 

Stadsregte. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdluijden van het Broederquartier worden de 

Remonstranten in hunne qualiteit mids desen geauthoriseert, om het huis ten Requeste gemeld 

aan derselver pupillen swager en zuster de Heer Z.L. Forsten en desselfs ehevrouw, Vrouwe 

Cath. Elisabet uijt den gemenen boedel tegens betalinge van eene Summa van drie duisend 

seven hondert car(oli) guldens in delinge te mogen overdoen. 

 

 

80. Eodem [3 December 1770], fol.32. 

Op den Requeste van Maria Elisabeth Backer, Wede H. Nuijs als Moeder, Hendrik Backer en 

Dr. Quirinus Bruijnier als Voogden over Herman Nuijs, versoekende voor derselver pupil, 

thans oud zijnde circa 22 jaaren, Veniam aetatis te mogen obtineeren, 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis, word aan der Supplianten pupil Herman Nuijs mits 

deesen geaccordeert, ten fine en effecten als naar regten. 

 

 

81. Eodem [3 December 1770], fol.32. 

Op den Requeste van Herman Nuijs, versoekende admissie om Parthijen voor deser Stads 

Banken Procurando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Suppliant Herman Nuijs word mits deesen geaccordeert, om Parthijen 

voor deser Stads Banken Procurando te mogen bedienen. 

 

 

82. Den 20 Dec(em)ber 1770, fol.32vo. 

Op den Requeste van Aegidius Valkenier oom paternel, en voogt over Christina Elisabet 

Valkenier, minderjarige dogter van wijlen H.J. Valkenier, en Aaltje van der Weerd om 

breedvoerige ten Requeste geallegeerde redenen versoeckende te mogen worden 

geauthoriseert, om het vijfde gedeelte den vaste goederen pupille toebehorende, aan aan 

derselven broederen Hermen, en Elias, en derselver suster Catrina Valkenier te kunnen en 

moogen cederen en overgeven mits aan deselve pupille deswegens uit de ouderlijke boedel 

worde toegedeelt, eene ordinaris obligatie ten laste deser provintie ten Comptoire van 

Vollenho, groot een duisend guldes, ter goeder Reeckening. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, en den Suppliant geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste verzogt. 

 

 

83. Den 29 December 1770, fol.33. 

Op den Requeste van Reinier van Nunspeet versoekende wegens onmagt, uijtstel van 
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’t betalen eener Sa. van f.93 - : - guldens aan deser Stads Comtoir wegens agterstallige 

landpagt nog verschuldigt. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd zo als het legt, en 

dienvolgende den Suppliant met het betalen sijner agterstallige pagtpenningen uijtstel 

verleend tot 1mo Maij 1771. 

 

 

84. Den 3 Januarij 1771, fol.33. 

Op den Requeste van Berent Engelblik, en Arnolda den Booijs versoekende wegens grote 

armoede eenig onderstand van H.W.H.A. 

Was geapost:  De Supplianten worden ditmaal gebeneficeerd met tien goudguldens eens, te 

betaalen door den Ontvanger van dese Stads Domeinen, voor rekening van deser Stads 

lopende kamer. 

 

 

85. Den 3 Januarij 1771, fol.33vo. 

Op het Request van de gebroeders H. en T. Nuijs, versoekende, dewijl sij van voorneemen 

waaren eenige affaire te beginnen, en daar toe contante penningen van noden hadden, 

auctorisatie, om ieder hun geregte derde part in eene obligatie ten lasten van het  

St. Geertr(uid) en Cath(arina) Gasthuijs, groot f.1500 - : - guldens te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van ’t Broeder Quartier word aan 

den Supplianten mits deesen geaccordeerd, om ieder zijne geregte derde part in de ten 

Requeste gementioneerde Obligatie ten zijnen meesten nutte en profijte te mogen verkopen. 

 

 

86. [inser: S.L.] Den 31 Dec(em)ber 1770, fol.33vo. 

Op den Requeste van Maria Elisabet Bakker, weduwe Herman Nuis, Hendrik Bakker, en Dr. 

Quirinus Bruinier als voogden over Teunis Nuis, oud bijna 24 jaaren, om geallegeerde 

redenen versoekende, dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) voornoemde Teunis Nuis, mogten 

gelieven te verleenen Veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte 

als na regten. 

 

 

87. Den 26 Januarij 1771, fol.34. 

Op den Requeste van Teunis Nuis en Herman Nuis mitsgaders Hendrik Backer en Dr. 

Quirinus Bruijnier als voogden over Otto Jacob Nuis als te samen eigenaren van een obligatie 

groot vijftien hondert guldens ten laste van het Geertruiden en Catharinen Gasthuijs deser 

Stad in dato 2 Maart 1765, te kennen gevende, dat sij van de voorschr(even) obligatie altijd 

renten hebben getrokken tegen 3 p(er)Cent in ’t jaar volgens quitantien daar van sijnde, en 

vermids haar nu is gebleken, dat de voorschr(even) obligatie maar verrentet tegens 2 ½ pCt. in 

’t jaar so keeren sij Supplianten sig tot H.WelEd.H.Agtb. met versoek, ten einde de renten, 

dewelke daarop reeds betaald sijn mogen worden geagreërd, en de Kerkmeesteren van het 

G(eertruiden) en C(atharinen) Gasthuis gequalificeerd om voortaan van voorschr(even) 

obligatie renten te betalen tegens 3 pCt in ’t jaar, sullende anders genoodsaakt sijn 

voorschr(even) capitaal te moeten opseggen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het G(eertruiden) en C(atharinen) 

Gasthuis word de Remonstranten mids desen geinjungeert, om sodane somma van penningen, 

als sij wegens interessen van de gelibelleerde obligatie in debite en te veel ontfangen hebben, 

te moeten restitueren; blijvende niet te min aan derselver keuse over, om bij de gestipuleerde 
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interessen ad 2 ½ pCt te continueren, of anders des goedvindende van het capitaal ter 

behoorlijker tijd opsage te mogen doen. 

 

 

88. Den 21 Februarij 1771, fol.34vo. 

Op den Requeste van H. Schimmelpenning, R. Storm en Geertruij van Groenouw te zamen als 

Voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Adriaan Doijer versoekende dat de persoon 

van Antonij Doijer Hendr.Z. mogte worden geauthoriseerd, om namens derselver pupillen te 

Zwol te verkopen eenige meubile en inmeubile goederen, door versterf van wijlen Antonij 

Doijer JacobsZ: op hun vervallen. 

Was geapost:  Het versoek, bij Requeste gedaan, word geaccordeert zo als het legt: en 

dienvolgens de persoon van Antonij Doijer H.Z: gequalificeerd ten fine, en onder zulke 

clausule als bij Requeste gemeld. 

 

 

89. Eodem Die [21 Februarij 1771], fol.35. 

Op den Requeste van de gesamentlijke Crediteuren van den insolvente boedel van de weduwe 

Harpschoe, te kennen gevende, dat sij onderling waaren overeengekomen, om het provenu 

van deselve boedel onder elcander ieder pro rato, Concurenter te deelen, versoekende daartoe 

de nodige authorisatie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier 

word het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt geaccordeert, en de Vendumeester  

C.V. Moulin, dien ten gevolge geauthoriseert, om het provenu der vercogte goederen, van 

wijlen de gelibelleerde weduwe Harpschoe, egaal, en ieder pro rato onder de Remonstranten 

te verdelen, en aan deselver tegens quitantie uit te tellen. 

 

 

90. Den 21 Februarij 1771, fol.35vo. 

Op den Requeste van Cornelis van de Lande te kennen gevende dat ingevolge apoinctement 

van den 24 September de eere hadde hier nevens over te geven het plan van desselfs Prebende 

Societeit met eerbiedig versoek, dat Haar WelEd. Hoog Achtb: behagen moge denselven nu 

mede te accorderen het opregten van derselver voorschreven Prebende Societeit, als mede dat 

de effecten en papieren tot dese Societeit sullende behoren mogen werden gedeponeert en 

bewaard in der Stads Secretarie, en aldaar de Jaarlijksche generale Rekening van ontfangst en 

uijtgave deser Societeit moge werden gedaan ten overstaan van vier Heren Gecommitteerdens 

uijt het midden van Haar WelEd. Hoog Achtb. of op sodanige andere maniere als Haar 

WelEd. Hoog Achtb: ten meesten dienste en nutte deser Societeit sullen oordelen te behoren. 

Was geapost:  Op het versoek ter opregtinge eener Prebende Societeit op het plan ten 

Requeste gemeld en met exhibitum huius diei getekend kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids desen, dog de Remonstrant geintentioneerd blijvende om volgens den 

inhoud van het plan onder de titel van abundans messis eene Prebende Societeit binnen dese 

Stad op te regten, en sulks voor(noemd) aan Schepenen en Raden in order gebragt ter 

examinatie hebbende overgegeven, sal alsdan daaromtrend nader worden gedisponeert, 

wordende dus geinhaereert den apoinctemente van den 24 September 1770. 

 

 

91. Den 21 Februarij 1771, fol.36. 

Op de Requeste van Dirk Jan Nederbos te kennen gevende, hoe gemelde hun pupil met veel 

lof de scholen alhier hebbende gepasseert, sij Supplianten voornemens waren om de 

uijtmuntende hoedanigheden die in die Jongeling bespeurd worden om hem verder in de 
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Studien te doen voortgaane dan overmids desselfs inkomsten niet op verre na toereikende sijn 

om sulks te furneren, de Supplianten sig deswegens hadden geaddresseert bij Hun Edele 

Mogende de Heeren Staten deser Provintie met dat gewenscht succes, dat Hoogst deselve aan 

der Suppliantens pupil een don gratuit hebben gelieven te accorderen tot voortsetting sijner 

studien versoekende, uijt consideratie dat hun pupill sijn ouders en voorouders in dese Stad so 

in Kerk als in Burgerstaat hebben gefungeert, voor derselver pupil een Jaarlijks donum tot 

voortzettinge sijner studïen. 

Was geapost:  De Remonstranten pupil Dirk Jan Nederbos word tot voortzettinge van 

desselfs Studien geduurende den tijd van vier Jaren begunstigd met vijftig guldens Jaarlijks te 

betalen door de Ontfanger deser Stads Geestelijkheid, sullende het eerste Jaar verschijnen op 

den 1 September deses Jaars 1771. 

 

 

92. Eodem [21 Februarij 1771], fol.36vo. 

Op den Requeste van Jacob Jacobs en Albert van Dijk als voogden over de drie minderjarige 

kinderen van Arend Jacobs: houdende versoek om te mogen worden geauthoriseerd, om 

alsodanige goederen, als door ’t overlijden van derselver Grootvader Jacob Herms op hunne 

pupillen zijn gedevolveerd, te mogen verkopen, en om derselver eene pupil Hillegje Arends 

voortaan bij desselfs Oom Jan Elies uijt des pupils eijgene goederen te mogen alimenteeren. 

Was geapost:  De versoeken ten Requeste gedaan, worden respectivelijk geaccordeerd mits 

deesen: en dienvolgende de Voogden over de drie onmondige kinderen van Arend Jacobs 

geauthoriseerd, om alsodanige goederen, als uijt de nalatenschap van wijlen derselver 

Grootvader Jacob Herms pro rato op hunne pupillen zijn gedevolveerd, ter zelver meesten 

nutte en profijte te mogen verkoopen: 

Alsmede om derselver eene pupil Hillegje Arends voortaan bij derselver Oom te mogen 

alimenteeren, in manieren als bij Requeste vermeld. 

 

 

93. Den 20 Februarij 1771, fol.37vo. 

Op den Requeste van Claas Martens te kennen gevende dat Anna Kammerga een onegt kind 

hebbende ter Weereld gebragt, waarvan de Suppliant bekend vader te sijn, en wel genegen 

sijnde sig met deselve in egt te begeven terwijl hare vorige man Claas van Wijk in het Jaar 

1765 sig van hier geabsenteerd, en na Oostindien gevaren, en zedert dientijd van hem niets 

kunnen ontwaar worden als nu zedert eenige tijd dat deselve souw overleden sijn, belovende, 

so dra doenlijk en het Oostindisch naaschip aangeland sal sijn, desselfs dood brief te willen 

ligten, versoekende over sulks dat hem gemelde huwelijk moge worden geaccordeert. 

Was geapost:  Wanneer Schepenen en Raden van de dood van Claas van Wijk ten Requeste 

gemeld behoorlijk sal gebleken sijn, sal als dan op het versoek ten Requeste gedaan nader 

worden gedisponeert. 

 

 

94. Eodem [20 Februarij 1771], fol.37vo. 

Op den Requeste van Arend van Zanten versoekende in plaats van Willem van IJsveld, die 

daarvan genegen was afstand te doen weder tot Piloot te mogen worden aangesteld. 

(Was geapost): Is heselve versoek den Suppliant geaccordeert. 

 

 

95. Den 25 Februarij 1771, fol.38. 

Op den Requeste van Barend Lankhorst te kennen gevende hoe hij door H.W.H.A. is geboet 

in eene summa van twintig Goudguldens, ter oorsake hij twe paarden en twe enters soude  
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geweid hebben in de Mate bij de Branderij in huure gepagt door Hermen Schimmelpennink, 

dan vermids Peter Schimmelpennink te Zwol ’t eene paard en enter heeft geweid, en dus voor 

de halfscheid daar aan mede pligtig en sijn compagnon is, en deselve verweigerd om de halve 

boete aan de Suppliant te restitueren, versoekende dieswegens seer ootmoedig, dat H.W.H.A. 

hem van de halve boete geliefden te libereren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids desen; Wordende den Suppliant wel serieuselijk gerecommandeert om 

de boete ad 20 Goudguldens welke hem bij Resolutie van den 5 Julij 1770 is opgelegt te 

betalen binnen den tijd van veertien dagen te moeten voldoen bij poene van parate executie, 

voorbehoudens egter den Suppliant desselfs regres tegens sijn medepagter Peter Schimmel- 

pennink so daar tegens vermeind te sullen hebben. 

 

 

96. Den 25
sten

 Februarij 1771, fol.38vo. 

Op den Requeste van Proc(ureur) E.J. van Slangenburg als bediende van Kier van Raalte, 

versoekende: om de penningen, geprovenieerd van ’t verwonnen en verkogte Schip van 

Cornelis Thijssen in dato d(en) 19 Julij 1768, en alnog onder den Hr. Secretaris Roldanus 

berustende, te mogen ligten. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, zo als het ligt, en 

dienvolgens den Suppliant qqa geauthoriseerd, om de ten Requeste gementioneerde peningen, 

onder betalinge van de Jura Consignationis, te kunnen ligten. 

 

 

97. Den 27 Februarij 1771, fol.38vo. 

Op den Requeste van Migh. Nieuwenburg administrerende het vuurstede geld qq. hoe dat van 

dese personen, welke op bijzijnde lijst genoteerd staan geene betaling konde obtineeren, 

versoekende oversulks ’t middel van parate executie. 

[In marge]: NB. Collecteur van ’t Vuurstede-geld. 

Was geapost:  Den Remonstrant in sijn qualiteijt word het middel van parate executie tegens 

de personen op het bijzijnde register gesteld, weegens hare agterstedige Vuurstede gelden 

geaccordeerd mits deesen, ingeval deselve na insinuatie deses, hare agterstanden van 

Vuurstede geld niet promptelijk voldoen binnen den tijd van vier weeken. 

 
[In marge]: d.d. 15 Maart 1773. 

geven: den 22 Aug: 1774. 

geven: den 31 Julij 1775. 

geven: den 18 Julij 1775. 

geven: 29 Meij 1779. 

geven: 24 April 1780. 

geven: 25 Augustus 1783. 

geven: 8 Nov: 1784. 

geven: 1 Decemb. 1785. 

geven: 12 Octob. 1789. 

d: 21 October 1790. 

d: 3 Septemb. 1792. 

 

 

98. Den 7 Maart 1771, fol.39. 

Op den Requeste van E. van der Horst: te kennen gevende hoe zedert eenigen tijd bij hem was 

gehuijsvest geweest desselfs Vrouws Suster Geertruijd Demmer, getrouwt aan Johannes 

Binckes, resideeerende op de Colonie Surinamen: en dat deselve thans zijnde overleden, 

Suppliant oversulks was versoekende auctorisatie om den boedel van opgem(elde) G. 

Demmer te mogen aanvaarden, en sonder desselfs praejudicie, ten meesten nutte te mogen  
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verkopen. 

Was geapost:  De Suppliant word geauthorizeerd, om met assumtie van den Roedendrager  

R. Lambregts de effecten van de ten Requeste gementioneerde boedel te inventariseeren: en 

dien na deselve ten meesten nutte en profijte te verkoopen: Alles sonder desselfs praejudicie, 

en voorbehoudens sijne goede rekeninge. 

 

 

99. Den 9 Maart 1771, fol.39vo. 

Op den Requeste van de Voogden over de onmundige kinderen van Evert Groenewout 

versoekende de bewesen somme van twe hondert guldens voor Aaltie Groenewouts en 

Johannes Groenewout ieder een hondert guldens op de turfdragers plaats van Jan Clasen 

tegens vier gulden ten hondert te mogen beleggen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, so, dat de 

beswaar het eerste sijn sal, en der Remonstranten pupillen daarmede op de gelibelleerde 

turfdragers plaats voor alle andere hijpotheken waarmede deselve plaats sal worden beswaard 

worden gepraefereert. 

 

 

100. Den 14
den

 Meert 1771, fol.40. 

Op den Requeste van Jannes van den Brink, versoekende, wegens hogen ouderdom en 

manqueerende middelen en lighaamscragten, om in ’t G(eertruijden) en C(atharinen) 

Gasthuijs te worden gebenficeerd met eene proeve, eene huijsje op de deele, en s’weeks een 

half pond boter: offereerende daar tegen aan opgem(eld) huijs te zullen cederen een Sa. van 

f.150 - : - Car(oli) Guldens met desselfs rente, hem Suppliant wegens onbetaalde 

kooppenningen van desselfs huijs al nog competeerende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van ’t G(eertruijden) en C(atharinen) 

Gasthuijs, word de Suppliant gebeneficeerd met eene Kostgevers proeve, en zal denselven 

s’weeklijks uijt voorn(oemd) Gasthuijs boven dien worden gegeven een half pont boter, en 

aan hem worden vergunt, om afzonderlijk in een huijsje op de deele desselfs kost te worden 

gebragt mits hij Suppliant ten behoeven van opgem(eld) Gasthuijs cedeere de f.150 - : - 

guldens restante kooppennigen van desselfs verkogt huijs met de rente van dien, en manieren, 

als bij requeste vermeld. 

 

 

101. Eodem [14 Meert 1771], fol.40vo. 

Op den Requeste van Berend Velsink, en Derk Odink: ingezetenen van Zwolle: verzoekende, 

ten eijnde te mogen hebben genoegzame Securiteijt voor alsodanige Sa. van penningen, als 

hun wegens gehoudene en onafgedaane Maatschappeij, al nog van Aart Vink waren 

competerende, en voor welke Sa. sij Supplianten denselven voor desen Stads lage Banke 

convenieerden: dat H.W.H.A. hun gelievden te verleenen beslag op zodanige beesten van 

Aart Vink als bij Lubbert Albers op ’t C(amper) Eijland gestalt waaren, met interdict, van ’t 

selve Vee niet te doen of te laten vervoeren, dan tot nadere ordre van H.W.H.Agtb: 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en kunnen de 

Supplianten hun regt vervolgen daar en zo ’t behoord. 

 

 

102. Eodem [14 Meert 1771], fol.41. 

Op den Requeste van Hillegie Knollenberg te kennen gevende hoe Hendrik Smit sijnde 

overleden, waar mede de Suppliante zedert vele jaren een seer naauwe verbintenis hebbende 

gehad, en welke eerlang door een Wettig huwelijk soude gevolgt sijn, dat ook gem(elde)  
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H. Smit de bakkerij so bij haar Suppliante als derselve Moeder hebbende waargenomen eerst 

als knegt en daarna bij haar Suppliante selve het bakkers gilde gewonnen heeft, en ten haren 

beide bestaan en voordele dese kostwinninge geexerceert dan de Suppliante nu bevreest 

sijnde, dat thans na dode van gen(oemde) Smit het Bakkers Gilde sig soude willen opponeren, 

en de Suppliante de voortzetting van dit haar bestaan beletten versoekende dat vermids wel de 

ontijdige dood van H. Smit het voltrekken van het huwelijk tussen hem en haar Suppliante 

hadde belet; de Suppliante egter mogte worden geconsidereert als een bakkers weduwe, en de 

Suppliante mogte jouisseren van de vrije exercitie van de bakkersneringe so als na dode van 

een bakker, desselfs weduwe kan en mag exerceren. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Broodwegeren kan in het versoek ten requeste 

gedaan niet worden getreden en word het selve afgeslagen mids desen. 

 

 

103. Den 21 Maart 1771, fol.42. 

Op den Requeste van Rutger Rutgersen van den Bos, en Jan Lindeboom te kennen gevende 

dat op den 14 Maart deses jaars 1771 is komen te overlijden hunne buurman Peter Polman 

nalatende twe kinderen Aart Peters Polman en Jan Peters Polman de eerste oud 12 de twede 

oud 7 jaren versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat voorschr(even) kinderen 

in het Arme Weeshuis mogten worden verpleegt. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buitenvaders van het selve huis mids desen gelast om de kinderen van wijlen Peter Polman 

met namen Aart Peters oud 12 jaren en Jan Peters oud 7 jaren in gemelde Arme Weeshuis in 

te nemen en te verplegen. 

 

 

104. Den 25 Maart 1771, fol.42. 

Op den Requeste van Peter Willems Bos, en Hendrik Breuker als borgen voor wijlen Peter 

Polman, voor eene Sa. van f.81 - : - guldens jaarlijks in huure hebbende gehad een camp 

buijtendijks hooiland versoekende om redenen ten Requeste geallegeerd dat hun 

ondergetekenden de nog resterende huurjaren wat minder mogten worden aangeschreven 

willende de huure dan als borgen wel uijthouden. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Cameraers van de Stad kan in het versoek ten 

Requeste gedaan niet worden getreden, en word het selve afgeslagen mids desen. 

 

 

105. Den 27 Maart 1771, fol.42vo. 

Op den Requeste van de gesamentlijke Bedienaren der Armen versoekende te mogen worden 

geauthoriseert om een klein huisie na gedagten waardig f.50 - : -  door het overlijden van 

Peter Polman aan den Armenstaat vervallen te verkopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de gesamentlijke bedienaren der Armen tot de verkopinge van het gelibelleerde 

huisie geauctoriseerd. 

 

 

106. Den 28 Maart 1771, fol.42vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin Vendumeester deser Stad en Dirk Meijer te 

kennen gevende hoe de persoon van Jan Grommers alhier woonagtig geweest sijnde aan de 

eerstgenoemde Requestrant is verschuldigt eene Sa. van eenhondert en seven en twintig 

guldens en seventien stuivers, heenkomende wegens aangekogte meubilaire goederen op 

diverse publicq gehoudene Venduen, dan nog een Sa. van agt guldens wegens verkogte en 
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geleverde winkelwaren. Dat al mede voorn(oemde) Jan Grommers van de twede Requestrant 

heeft gehuurd een bedde, peulewe en twe dekens, gevolgelijk daar van verschuldigt is de 

gestipuleerde huure te betalen en voorts het selve in specie restitueren ofte waarde van dien te 

betalen dat vermids voorschr(even) Jan Grommers sig met de vlugt voor desselfs crediteuren 

heeft soeken te salveren, en de Requestranten also regt hebben sijn persoon aan te taalen, 

arresteren en in gerigtelijk bewaar te brengen versoekende dieswegens dat de beklaagde moge 

worden gecondemneert voor de gelibelleerde schuld borge te stellen, als mede voor de kosten 

daartoe aangewend of nog aan te wenden ofte bij manquement van borgtogt dat als dan sal 

worden in gijsselinge of hegtenis gesteld op vier stuivers daags tot kosten van de 

Requestranten welke de Requestranten sullen verschieten bij provisie ende tot solange sij ten 

vollen sullen worden gecontenteert of voldaan als ingevolge Landr(egte) p: 1 tit. 5 art. 6 en tit. 

21 art. 6 ofte so Haar WelEdle Hoog Agt. anders na Stadregte en gewoonte sullen oordelen te 

behoren. 

Was geapost:  Het word de Requestranten mids desen geaccordeert, om d epersoon van Jan 

Grommers op ses stuivers des daags tot kosten van de Requestranten in bewaringe te stellen, 

tot so lange sij van hun agterwesen sullen sijn voldaan of tot derselver genoegen daarvoor 

borge sal sijn gesteld. 

 

 

107. Den 2 April 1771, fol.43vo. 

Op den Requeste van Evert Jans, Gerrit Jans, en Willem Lamberts, als voogden over de 

onmundige kinderen van Willem Gerrits Boumeester bij Elisabeth Jans in egte verwekt 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat Haar Weled. Hoogagtb: hunne pupil 

Hendrik Willems gelieven te verleenen Venia aetatis. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis, word op deesen geaccordeert, ten fine en effecte als 

naar regten. 

 

 

108. Den 2 April 1771, fol.44. 

Op den Requeste van den Capt. J. Cramer en verdere Officieren van de Vrij. Compagnie deser 

Stad: houdende versoek dat H.W.H.A. aan hun mogten verleenen de vrijheijd om hunne 

onderhebbende manschap met bequaam Schietgeweer etc. te mogen voorsien, en dat tot 

goedmaking van de hier toe vereijscht wordende kosten, aan hun Supplianten Stadswegen 

mogte worden uijtgeschoten eene Capitale Sa. van eenduijsend guldens, onder zodanige 

jaarlijkse rente, als H.W.H.A. zouden goevinden. 

Was geapost:  Het versoek, ten Requeste gedaan, word geaccordeert, zo als het legt, en zal 

door Scheepenen en Raden ordre worden gesteld, dat de ten Requeste gementioneerde  

f.1000 - : - guldens, op der Supplianten requisitie Stadswegen aan hun sullen worden 

uijtgeteld, mits ten behoeven deser Stad betalende eene jaarlijksche intresse van drie perCent. 

 

 

109. Den 6 April 1771, fol.44vo. 

Op den Requeste van de Wede van de Weteringe pro se en als Moeder en Voogdesse over 

desselfs nog minderjarige kinderen, Gerrit en Rijndert van de Weteringe gebroeders: 

Versoekende approbatie van eene tussen hun overeengekomene uijtkoop van ’t huijs en 

winkel cum annexis ten behoeven van Gerrit van de Weteringe voor eene Sa. van f.1300 - : - 

alsmede dat de 2 laatstgenoemde Supplianten met derselver Oom Willem van de Weteringe 

mogten worden aangesteld tot Voogden over haare minderjarige Zusters Hermpje, Aleijda en 

Anna van de Weteringe. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop word geaprobeerd mits desen, en  
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worden de Supplianten Gerrit en Rijndert van de Weteringe, onder assumtie van derselver 

Oom Willem van de Weteringe, geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

110. Den 20 April 1771, fol.45. 

Op den Requeste van Dirk Gilhuis te kennen gevende hoe hij tegen de Stadsmuur bij de 

Lampetpoort heeft gehad een pakhuijs voor sijne Smitskoolen hetgeen oud en vervallen sijnde 

was genoodsaakt geweest af te breken, dan vermids het terrein van die extensie is dat de 

Suppliant nog een stal van vier paarden daarnevens soude kunnen maken so is de Suppliant 

versoekende dat hij gemelde plaats weder moge optimmeren en naast de Lampetpoort te 

maken een pakhuis en daaraan een paardestal en dat met de where een weinig uijtspringe voor 

de poort, so en als het huis aan de andere zijde der poort is geaccordeert. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek bij den Requeste gedaan, en dienvolgens 

den Suppliant geaccordeert om de plaats in den Requeste gemeld weder te mogen 

optimmeren, en aldaar een pakhuis, en daar naast aan een paarde stal te maken, zonder egter 

daarmede na de kant van de poort te mogen uijtspringen, of dat de nabuuren door het 

timmeren van de paardestal geen reden van klagen worde gegeven; ofte eenige inconvenienter 

toegebragt. 

 

 

111. Den 20 April 1771, fol.45vo. 

Op den Requeste van Ouderlingen en Penninkm(eeste)r van de Joodsche Gemeente alhier: 

versoekende om van ’t Campje bij of omtrend de Watermoolen gelegen, eenige groene zoden 

te mogen steeken en haalen, tot opzetting van de Wal van hunlieder Kerkhof. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeert, mits dat de Supplianten 

de daar bij versogte groene sooden op hunne eijgene kosten laten steeken en halen, onder het 

opsigt en aanwijzinge van Stads Mr. Aardewerker Albert Lubbers. 

 

 

112. Den 6 Meij 1771, fol.45vo. 

Op den Requeste van Gerrit van der Goor te kennen gevende hoe desselfs huisvrouw tot Stads 

Vroedvrouw sijnde beroepen, hij eene Sa. van f.28 – 10 stuiv(ers) tot transport sijner goederen 

heeft moeten impenderen, versoekende deswegens te mogen worden gededommageert. 

Was geapost:  De Suppliant word tot transport van desselfs goederen toegelegd eene summa 

van agt en twintig guldens tien stuivers eens te betalen door de Ontfanger deser Stads 

Domeinen voor Rekening van de lopende Stads Camer. 

 

 

113. Den 24 April 1771, fol.46. 

Op den Requeste van de Weesemeesters van de Groot Burger Weesen, versoeckende, om ten 

Requeste geallegeerde redenen, om van de slootwallen van de Draierweerd, te mogen afgrave 

tot reparatie van haar wade in de IJsseldijk. 

Was geapost:  het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

114. Den 18 Meij 1771, fol.46. 

Op den Requeste van Albartus Hulleman en Frans Gunningh te kennen gevende hoe bij 

testamentaire dispositie van Jan Wensel Paselt verleden voor het Ed(ele) Scholten Gerigte van 

Camperveen in dato den 12 Maart 1767 als executeuren sijnde aangesteld, en sij bij 
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examinatie der boedel bevonden hebben dat de baten der voorschr(even) boedel tot de lasten 

en schadens niet toereikende sijn, ten ware het nog overig gebleven reëel effect bestaande in 

een wagenhuis en bovenwoning staande en gelegen in de Hofstraat tegenover de Plantage een 

meerder Summa van penningen als de Requestranten vermoeden bij publijcque veilinge 

mogte opbrengen versoekende dieswegens in voorschr(even) qualiteit te mogen worden 

geauctoriseerd het gelibelleerde wagenhuis en bovenwoninge coram lege loci publijcq te 

mogen veilen een aan de meestbiedende verkopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden tot de verkopinge van het gelibelleerde Wagenhuis 

en Bovenwoning ten overstaan van de Heren Hoofdluijden van het Broederquartier mids 

desen geauctoriseerd. 

 

 

115. Den 18 Meij 1771, fol.46vo. 

Op den Requeste van E.W. Schultz, en G. de Lasu in qualiteit als executeuren van het 

testament van Albert Biesterbos voorts de gesamentlijke erfgenamen van voorn(oemde)  

A. Biesterbos als bij desen gevoegdens, te kennen gevende hoe de mede erfgenaam Marten 

Biesterbos woonagtig te Amsterdam aan de voorschr(even) boedel wegens een in den jare 

1766 van sijn overleden vader A. Biesterbos voorn(oem)t genegotieerd en opgenomen 

Capitaal alnog verschuldigt is eene somma van een duizend guldens cum interesse ex mora 

dat evengemelde Marten Biesterbos alleenlijk maaar geinstitueerd sijnde bij het voormelde 

testament in de legitime portie, voormeld capitaal schijnd te weigeren te betalen als 

formerende daar en tegen een contra rekeninge waar van deselve na opinie der Requestranten 

geen eenige post sal competerende dan vermids deselve onder dat praetext het verrekenen der 

boedel ophoud en vertraagd, en deselve nog selfs nog door een volmagtiger wet de 

Requestranten tot eenige liquidatie en vereffeninge wil komen, versoekende sij Requestranten 

dat Haar WelEd. Hoog. Agtb. sodanige middelen en qualificatie gelieven aan de hand te 

geven, waardoor de Requestranten in staat mogen worden gesteld om dese saak ten einde te 

kunnen brengen en tot liquidatie der boedel komen. 

Was geapost:  Wanneer de gerequestreede Marten Biesterbos binnen den tijd van drie weken 

te rekenen van dato deses nog in persoon nog door een genoegsaam gevolmagtigde sig binnen 

dese Stad sal hebben gesisteerd ten einde met de Requestranten tot liquidatie der gelibelleerde 

boedel te treden sullen Schepenen en Raden alsdan daaromtrend sodanig disponeren, als 

sullen oordelen te behoren, wordende de Requestranten gelast om de gerequestreerde Marten 

Biesterbos hier van met den eersten per extract deses te moeten kennis geven. 

 

 

116. Den 21 Meij 1771, fol.47vo. 

Op den Requeste van de gezamenlijke Bedienaren der Armen, versoekende auctorisatie tot ’t 

afdoen des boedels van wijlen P. Polman in Brunnepen, van welkers nalatenschap de 

Armekamer is erfgenaam geworden. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteijt geauthoriseerd, om de ten Requeste 

gementioneerde boedel van wijlen P. Polman te expliceeren en af te doen. 

 

 

117. Den 6 Junij 1771, fol.48. 

Op den Requeste van B.F. Schultz te kennen gevende hoe hij wel genegen sijnde sijne 

koopmanschap hoe langer hoe meerder te extenderen hetgeen egter sonder eene convenable 

plaats, en de protectie van Haar Weled. Hoog Agtb. niet kunnende doen versoekende 

oversulks dat aan hem mogte worden vergund de toren staande in de Stadsmuur agter de 

nieuwe muur tegenover desselfs pakhuijs, en thans om Godswille door schamele menschen 
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gebruikt wordende, offererende, om daarvoor jaarlijks zodane thins ten Stads behoeve te 

sullen betalen als H.W.H.A. sullen oordelen te behoren. 

Was Geapost:  Op het raport van de Heren Cameraars van de Stad, word de Remonstrant de 

gelibelleerde toren tot wederzeggens toe geaccordeert, tegens betalinge van een jaarlijksche 

recognitie of thins van twe guldens tien stuivers ten profijte van de Stad, ingaande met 

Paaschen 1772, welke thins aan zijde van de Remonstrant sal onlosbaar zijn; mids dan nog, 

inval Schepenen en Raden deselve toren tot Stads behoef sullen goedvinden te gebruiken, de 

Remonstrant de zijdeldeur aan de kant van de toren uijt de nieuwsgemaakte loos sal moeten 

removeren. 

 

 

118. Den 6 Junij 1771, fol.48vo. 

Op den Requeste van Harmen Gerrits, te kennen gevende hoe hij van dese stad hebbende 

gehuirt een Buitendijkse hooijkamp voor eene somma van seven en tagtig guldens waarvan 

hij nog ten agteren is, de twee jaaren van Martini 1700 negen en sestig, en seventig, 

bedragende te saamen eene Sa. van hondert en vier en seventig guldens: Dat hij, door diverse 

ongelegentheden  buiten staat sijnde geraakt om deselve te voldoen in de termen is gevallen, 

van daar voor te sullen worden geexecuteert, als sijnde alle des Suppliants goederen reeds 

door de Stadsontfanger geinventariseert om geallegeerde redenen versoeckende om twee 

derde parten van de verschuldigde pagt aan hem te willen remitteren, en voorts van der 

verdere huire te ontslaan. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan voor so ver het eerste lid van hetselve 

betreft, kan niet worden getreden, en word dienshalven afgeslagen, dog word aan den 

Suppliant het tweede lid van sijn gedaan versoek geaccordeert en dese erve van de nog 

resterende pagtjaaren ontslagen. 

 

 

119. Den 10 Junij 1771, fol.49. 

Op den Requeste van P. Elseneur en B.F. Schultz als voogden over H.J. Croff: versoekende te 

mogen worden geauthoriseerd, om seeker handschrift groot f.395 - : - ten lasten van B. 

Bruijnier en wijlen desselfs Ehevrouw E.M. Vriese in opgem(elde) hunne pupillen boedel 

berustende, dog kennelijk reeds langer onder hun afgedaan en geliquideert, voor zodanig te 

mogen en kunnen houden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hooftlieden van het Broederquartier, worden 

de Supplianten in hunne qualiteijt geauthoriseerd, het ten Requeste gementioneerde 

handschrift ten lasten van B. Bruijnier en wijlen E.M. Bruijnier, geb(oren) Vriese, om redenen 

daar bij gemeld, voor onderling gevalideert en afgedaan te kunnen en mogen houden, en 

dienvolgens het selve te cancelleeren. 

 

 

120. Den 13 Junij 1771, fol.49vo. 

Op den Requeste van Gerrit Hoekman woonagtig tot Genemuijden, in huure hebbende 2 ½ 

morgen lands gelegen onder Hasselt, en 1 morgen gelegen bij Genemuijden doende in pagt 

het eerste 66 guldens en het andere 19 guldens te kennen gevende hoe hij door middel van 

pandinge van het eerst gemelde verschenen pagtjaar is geinterpelleerd, en geen penningen 

voor dat eenig hooij door hem reeds verkogt sal hebben gelevert, tot afdoeninge van die 

pandinge weet te bekomen, versoekende tot ertijd toe dat het hooij van voorschr(even) 

gepagte landen sal hebben afgelevert uijtstel van betalinge der gelibelleerde verschuldigde 

pagtpenningen, mids dat hij Suppliant terstond afdoet en betaald, de deswegens reeds 

aangewende kosten. 
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Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geesteijkheid kan in het versoek 

ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word hetselve afgeslagen mids desen. 

 

 

121. Den 13 Junij 1771, fol.50. 

Op den Requeste van Teunis Jans te kennen gevende, hoe hij in huure of pagt heeft een erve 

Aals erve genaamd, gelegen op Camperveen; en overmids het gelibelleerde erve een ledig 

erve is, so was de Suppliant wel genegen daarop een huis te setten, en ook het land te graven 

om hout te pooten, en also hetselve te verbeteren, en met de woon sig daarop te setten, dog 

bedugt sijnde dat bijn een nieuwe verpagtinge daar sal worden afgehoogd, en een ander de 

voordelen daarvan soude komen te genieten, versoekende dieswegens om voorschreven 

melioratie te mogen maken, en dat sijne pagt met nog een pagtjaar, sijnde tienjaren voor het 

toekomende moge worden geprolongeert en deselve daarvoor als pagter aangeschreven voor 

de oude pagtpenningen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en 

diensvolgens des Requestrants pagt met nog een pagtjaar of voor den tijd van 10 jaren 

geprolongeert, mids bij de aanstaande verpagtinge de ordinaire plakkegelden betalende gelijk 

mede word gepermitteerd de gelibelleerde melioratien te mogen doen. 

 

 

122. Den 15 Junij 1771, fol.50vo. 

Op den Requeste van E.W. Schultz en G. de Lazu in qualiteit als executeuren van het 

testament van Albert Biesterbos met de praesente erfgenamen als in desen gevoegdens, te 

kennen gevende, hoe sij op den 18 Meij laatstl(eden) sig bij Requeste hadden beklaagd over 

de mede erfgenaam Marten Biesterbos, dat deselve aan voorn(oemde) boedel schuldig sijnde 

eene Capitale Sa. van f.1000 - : - guldens cum interesse ex mora, niet over kwam deselve af te 

doen en verder tot scheidinge der boedel te treden alles breder bij deselve Requeste ter ersien 

dat ook de Remonstranten van het apoinctement op den selve Requeste gem(elde) Marten 

Biesterbos bij missive en extract hebben kennis gegeven, dat egter aan het selve door de 

gerequestreerde niet sijnde voldaan; oversulks versoekende dat de persoon van Jan van Dijk 

moge worden gequalificeert teneinde door deselve de belangens en ’t interesse voor Marten 

Biesterbos in de gelibelleerde boedel moge worden waargenomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broeder Quartier word de 

persoon van Jan van Dijk bij desen gequalificeerd, om het interesse van Marten Biesterbos bij 

het scheiden en deilen van den boedel van wijlen Albert Biesterbos waar te nemen, en zo ver 

mogelijk die boedel tot liquiditeit te helpen brengen, onvermindert dan nog de praetensien, 

welke voorschreven Marten Biesterbos ten laste van desen boedel ofte dese boedel ten laste 

van voorschreven Marten Biesterbos mogt hebben welke praetensien vice versa tegen 

malkander gereserveerd blijven bij desen. 

 

 

123. Den 17 Junij 1771, fol.51. 

Op den Requeste van Gerrit Bavink en Arend Holtkamp in qualiteit als bij testamentaire 

dispositie aangestelde executeuren in den boedel van Catrina Palt laast Weduwe van wijlen 

Isacq ten Cate, versoekende omtrent eenige poincten ter Requeste breder gementioneerd nader 

te mogen worden geelucideert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdluijden van het Cellebroers quartier kan in 

het versoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word het selve afgeslagen mids 

desen, kunnende de Requestranten, omtrend de gelibelleerde poincten nader elucidatie 

behoevende, sig daarover aan Regtsgeleerden of deskundige addresseren. 
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124. Den 22 Junij 1771, fol.51vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van ’t G(eertruiden) en C(atharinen) Gasthuis, 

hebbende met voorkennis van de Heer Provisoor Greve op approbatie van H.W.H.A, de kost 

verkogt in opgemelde huis aan Pieter Blank oud in zijn 73
ste

 jaar voor f.1000 - : - versoekende 

daartoe approbatie. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legd, word mids desen 

geaccordeert. 

 

 

125. Den 28 Junij 1771, fol.52. 

Op den Requeste van Thijs Voerman te kennen gevende hoe sijne medevoogd Theunis Aarts 

sijnde overleden, dieswegens versoekende dat 1mo Aart Louwsen Post tot desselfs medevoogd 

over de kinderen van Daniel Beck bij Hendrikje Jansen Kok in Ehe verwekt mogte worden 

aangesteld 2do dat de Weduwe Hendrikje Jansen Kock moge worden gelast de agterstallige 

bewesene en beloofde penningen aan Hendrik Brouwer so eerder so beter uijt te tellen en 

laastelijk dat de voogden mogen worden gequalificeert om de cieraden van silver en goud bij 

annexe acte van bewijs gespecificeert, aan haar pupillen te mogen uijtdelen, om daar van hun 

gebruik te maken. 

Was geapost:  Op het raport van de Heren Hoofdluijden van het Buijten Quartier word het 

eerste en laaste poinct van versoek ten Requeste gemeld mids desen geaccordeert, en word 

dien ten gevolge de persoon van Aart Louwsen Post in plaats van Theunis Aarts tot mede 

voogd over de kinderen van Daniel Beck en Hendrikie Jansen Kok in Ehe verwekt mids desen 

geauctoriseerd, gelijk de voogden mede worden gequalificeerd om de cieraden van silver en 

gout bij de annexe acte van bewijs gespecificeert en met exhibitum hujus diei getent aan 

derselver pupillen te mogen uijtdelen, dog kan omtrend het twede poinct vooralsnog niet 

worden gedisponeert. 

 

 

126. Den 1 Julii 1771, fol.52vo. 

Op den Requeste van Joha(n)nes Rieseveld, Vendrig en Jan Willem van Romunde Brigadier 

onder het Cadetten, versoecende, om geallegeerde, in voorschr(even) qualiteit te mogen 

erlangen hunne demissien. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

127. Den 4 Julij 1771, fol.52vo. 

Op den Requeste van eenige pagteren van de erven en Landerijen der Geestelijkheid in den 

kring van Mastebroek versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan hen de te 

hoog betaalde verpondinge over Mastebroek die nu weer gerestitueerd of verrekend word, 

ieder voor so ver deselve betreft, en bij hen te veel betaald is, mogte worden uijtgereikt, of 

aan hare pagtpenningen gevalideert. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetselve afgeslagen mids desen: En dewijl de Requestranten so wel, als alle andere meijeren 

deser Stads Geestelijkheid, op den 30 Meij laastl(eden) in pleno senatis expresselijk is te 

verstaan gegeven, dat sij hunne verschuldigde verpondinge binnen den tijd van ses weken ten 

Comptoire van den ontfanger der Verpondinge en Contributie van Mastebroek, sonder iets 

van den overschot derselve verpondinge te kunnen profiteren, souden hebben te voldoen en 

betalen, en dat bij ontstentenisse van dien daar voor paratelijk souden worden geexecuteerd, 

so word deselve teffens serieuselijk gerecommandeert, om sig van alle verdere instantien en 
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addressen in desen, te moeten onthouden: Sullende bij inhaesie van gemelde ordres en 

Resolutie na den gestelden termijn van ses weken te rekenen van den 30 Meij voorschreven, 

sonder conniventie tegens alle en eenieder, die hieromtrend sullen in gebreke blijven, met 

executie worden geprocedeert. 

 

 

128. Eodem Die [4 Julij 1771], fol.53. 

Op den Requeste van Jan van Dijk Hendriksoon versoekende vergunning, om op de ledige 

plaats, tusschen de Koldeoven, en Lampetpoort een hek te mogen setten, om gebakken in te 

bergen. 

Was geapost:  Aan de Suppliant, word geaccordeert de ledige plaats, ten requeste gemelt, soo 

door de Heren Cameraars aan de Suppliant sal worden aangewesen, en sulx tot wedersegens 

toe. 

 

 

129. Den 8 Julij 1771, fol.53vo. 

Op den Requeste van Albartus en Jan Stubbe, in huure hebbende twe maten van de 

Geestelijkheid leggende in de Binnenweg, versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, om de eene Mate te mogen hooijen. 

Was geapost:  dewijl bij de Requestranten de Mate ten Requeste gemeld tegens de conditien 

van verpagtinge niet is geweid, so worden de Requestranten van de huure voor desen jare 

ontslagen mids desen. 

 

 

130. Den 12 Julij 1771, fol.53vo. 

Op den Requeste van Christiaan Schouts, woonagtig te Amsterdam, versoekende dat 

H.W.H.A. hem ex plenitudine potestatis, aan hem mogten permitteeren, om op alsodanige 

penningen, als Peternella Esra en Johanna Sendels, mede ingesetenen der Stad Amsterdam, 

alhier jaarlijks uijt de nalatenschap van wijlen haare Moeder A. van Giften te ontvangen 

hebben alhier te mogen procedeeren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan hier niet worden gedisponeert, en 

word oversulks geweesen van de hand: wordende de Suppliant gerenvoijeerd ter plaatse daar 

’t behoord. 

 

 

131. Ongedateerd (12 Julij 1771), fol.54. 

Op den Requeste van Anna Maria Kuilets, Weduwe van Berend Willem de Haan geadsisteert 

met de E(dele) Abraham Balkman, en Jan Verhagen in qualiteit als voogden over het kint van 

de Suppliante bij wijlen haare Eheman voorgenoemt in egte geboren, versoeckende, om 

geallegeerde redenen, dat, aan haar mogte worden geaccordeert, om de nalatenschap van 

wijlen meer gemelte Berend Willem de Haan, op desselfs uitreise naar Batavia overleden, 

onder beneficie van inventaris te moogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versogte beneficie van inventaris word mits desen geaccordeert, ten fine 

en effecte als naar regte. 

 

 

132. Den 15 Julij 1771, fol.54vo. 

Op den Requeste van Elisabet Jacoba van Dijk, huijsvr(ouw)e van den Heer Lachenwitz 

versoekende authorisatie om van de boedelpenningen van haare onmondige kinderen eene Sa. 

van f.200 - : - guldens te mogen opligten ten eijnde daar mede eene linnen negotie te mogen  
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beginnen, om een middel van subsistentie te hebben. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buijten-Quartier worden de 

Voogden over de onmondige kinderen der Suppliante geauthoriseerd, om haar uijt de 

voorhande zijnde boedelpenningen jaarlijks met eene Sa. van Vijftig Guldens te secoureeren 

 

 

133. Den 21 Julij 1771, fol.54vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het Metzelaars Gilde, houdende klagte, hoe Jan 

Vincent en desselfs knegten, sonder het Metzelaarsgilde te hebben, evenwel het Leijdekken 

exerceerden: en versoek dat aan hem Zulks moge worden geinterdiceert. 

Was geapost:  So lange de beklaagde Jan Vincent niet voor particulieren, maar alleenlijk 

voor de Stad, Geestelijkheijd, Kerken of Godshuijsen het Leijdekken sal exerceeren, kan in 

het versoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word het selve afgeslagen mits 

deesen. 

 

 

134. Den 22 Julij 1771, fol.55. 

Op den Requeste van Jannes Jacobs Galleus, Meijer van een erve van de Geestelijkheid op 

Camperveen aan de Hoogeweg, te kennen gevende hoe hij het selve erve veel heeft verbeterd, 

en wel genegen was nog meer te verbeteren, dog voor onderhuuringe vresende deswegens 

was te rade geworden om te versoeken dat desselfs pagt met nog een of meer pagtjaren mogte 

worden gecontinueert. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word des 

Requestrants pagt met nog een pagtjaar of voor dne tijd van tien jaren geprolongeert, mids bij 

de aanstaande verpagtinge de ordinaire plakkegelden betalende. 

 

 

135. Den 25 Julij 1771, fol.55vo. 

Op den Requeste van Geertruid Telkamp Wede van Pieter Remmers geboortg van Amsterdam 

oud 51 jaar, te kennen gevende hoe sij met Gijsbert Prinse (welke sig met consent van sijn 

famille in Holland soude blijven ophouden en nooit weer den laste van het G(eertruiden) en 

C(atharinen) Gasthuis soude komen) soal geconvenieert om desselfs woninge en kostkopers 

plaats over te nemen, versoekende dat sulks aan haar mogte worden geaccordeert, en in 

desselfs plaats in het huis treden als kostkoperse, met offerte om als dan nog 300 guldens, toe 

te geven aan het Gasthuis. 

Was geapost:  In het versoek bij den Requeste gedaan word geconsenteerd, en dien ten 

gevolge aan de Requestrante de gelibelleerde overneminge van het regt van cost en inwoninge 

in het Geertr(uiden) en Cath(arinen) Gasthuis geaccordeert, mids betalende ten behoeve van 

het selve Gasthuis eens de summa van ses hondert car(oli) guldens, geaccordeert. 

 

 

136. Den 29 Julij 1771, fol.55vo. 

Op den Requeste van Jan Valck versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen voor 

sijne twe onmondige kinderen met namen Margareta Everdina oud 21 jaren en Hermen oud 

18 jaren Veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis voor des remonstrants twe kinderen ten Requeste 

gemeld word mids desen geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 
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137. Den 1 Augustus 1771, fol.56. 

Op den Requeste van Willem van Meeden weduwenaar van Geertruid van Wijk te kennen 

gevende hoe weder tot den Ehelijken staat overgaande daarom vooraf de nodige voorsieninge 

hadde gedaan en sijne minderjarige kinderen in egte bij wijlen voorn(oemde) sijne vrouw 

verwekt met namen Catharina Henrica en Susanna Geertruida van Meeden coram lege tot 

Amsterdam van genoegsame momberen hebbende besorgd en deselve kinderen erfuitinge 

gedaan volgens acte in dato den 25 Julij 1771 versoekende dat deselve momberstellinge met 

adjunctie van de persoon van Jurian van Ulsen als toesiende voogd alhier woonagtig gelijk 

mede de gedane designatie en erfuitinge van hare aanbestorvene moederlijke goederen 

mogten worden geaggreerd. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en worden 

dien ten gevolge de voogden door den Remonstrant over desselfs minderjarige Dogteren 

volgens acte van den 25 Julij 1771 ten Requeste geannecteerd en met exhibitum hujus diei 

getekend, coram lege tot Amsterdam genomineert en aangesteld, met adjunctie van de 

persoon van Jurian van Ulsen alhier woonagtig als toesiende voogd, geapprobeerd, gelijk 

mede word geaggreërd designatie en erfuitinge aan desselve dogteren so als bij gemelde acte 

staat gespecificeert. 

 

 

138. Den 1 Augustus 1771, fol.56vo. 

Op den Requeste van Catharina Valkenier versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 

dat van de betalinge van het contribuantgeld, so lange haar broeder aan het Cadetten Corps 

deser Stad onderhevig verblijft, en sij Suppliante met deselve in eene huishoudinge 

continueerd, vrijgekent mogte worden. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdofficieren van het Burger Regiment word 

het versoek ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert, en dien ten gevolge de 

Remonstrante van de betalinge van het contribuantsgeld mids desen gelibereerd en 

vrijgekend. 

 

 

139. Den 5 Augustus 1771, fol.56vo. 

Op de Requeste van de Bedienaren der Armen deser Stad, versoekende om ten  Requeste 

geallegeerde redenen te mogen worden geauctoriseert om eene somma van penningen ten 

voordele der armen te mogen negotieren. 

Was geapost:  De remonstranten worden mids desen geauctoriseerd, om ten laste van de 

Armen Camer tot suport van de nodige lasten en onkosten te negotieren eene capitale summa 

van eenduizend of tweduizend car(oli) guldens, so als sullen oordelen benodigt te sijn op een 

jaarlijksche losrente, niet exederende drie percent. 

 

 

140. Den 12 Augustus 1771, fol.57. 

Op den Requeste van Willem Teunis, Meijer op een Geestelijk erve op Camperveen aan de 

Hoge Weg, hebbende vijftig jaren op hetselve erve gewoond, versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen dat voor nog een pagtjaar, of tien jaren mogte continueren, en voor 

eenige mindere pagt penningen of so als H.W.H.A. best voor den Suppliant souden oordelen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge den Requestrant geaccordeert, om in desselfs pagt nog een pagtjaar, of den tijd van 

tien jaren, tegens betalinge der tegenwoordige pagtpenningen, als mede van de ordinaire 

plakkegelden bij de nieuwe verpagtinge te mogen continueren. 
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141. Eodem [12 Augustus 1771], fol.57. 

Op den Requeste van Hermen Jan Boer, Meijer der Geestelijkheid op het erve de Heuvelties, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen in desselfs pagt nog een of meerder 

pagtjaren te mogen continueren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt kan niet worden 

getreden, en word oversulks afgeslagen mids desen. 

 

 

142. Den 15 Augustus 1771, fol.57vo. 

Op den Requeste van Claas Peters, Geestelijke Meijer te Zalk te kennen gevende hoe in het 

gepasseerde jaar van Claas Jansen het Geestelijke erve te Zalk hebbende overgenomen op de 

oude pagt ad 70 guldens sjaars, versoekende dat bij het erfien sodane ses morgen als in twe 

Campen ieder voor drie morgen in het Zalker broek gelegen, en waarvan het eene thans bij 

Aalt Jansen en het ander bij Jan Leeuwenberg in huure is en waarvan de huure met H. Marten 

deses jaars eindigt mogen worden gelegt, tegens een huure na redelijkheid, en als dan voor 

een nieuw pagtjaar moge worden gecontinueert, willende de akker binnensdijk dan aan 

cingels smijten en wanneer de Geestelijkheid de elst levert, op sijn kosten inpoten. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word het versoek in 

den Requeste gemeld geaccordeert, en word midsdien den Remonstrant voor een pagtjaar 

aangeschreven en bij desselfs erve gelegt de drie morgen en drie campies gelegen in het 

Zalker Broek, en soals thans bij Aalt Jans en Jan Leeuwenberg in huure is, waar voor den 

Remonstranten tot een jaarlijksche pagt in het geheel sal geven hondert guldens, sullende het 

eerste jaar verschijnen Petri 1773, dit alles dan nog dat de akker binnendijks in den Requeste 

gemeld tot Cingels sal graven en met elst bepoten, hem door de Geestelijkheid sullende 

worden besorgt: alles onverkortet de ongelden en het ordinaire plakkegeld volgens conditien 

gespecificeert. 

 

 

143. Den 22 Augustus 1771, fol.58. 

Op den Requeste van de praesente Officieren van het Cadetten Corps, deser Stad, te kennen 

gevende hoe sij met het geheel onderhorig Corps Cadetten, nadat van S(ijne) Doorl(ugtige) 

Hoogheid met een Vaendel kennelijk gehonoreerd hebbende mogen worden, door Haar 

Weled(ele) Hoog Achtb(are) na Hoogst deselve intentie als eene ten dienste deser Stad 

vastgestelde Compagnie sijn aangenomen en op een reguliere voet gebragt versoekende om 

verscheidene ten Requeste geallegeerde redenen, dat het gementioneerde Vaendel, geduurig 

en in manieren als bij de Burger Compagnien deser Stad in bewaeringe en aanbevolen moge 

verblijven. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en sal ten 

dien einde het gelibelleerde Vendel op den 28 Augusti eerstkomende, worden geextradeert. 

 

 

144. Eodem [22 Augustus 1771], fol.58vo. 

Op den Requeste van Janna Wakker vrouw van Jan Lintmeijer te kennen gevende, hoe sij 

haar te Zwol tot haar beter bestaan onthoud, en haar Soon Albertus genaamd bij haar wel 

wenschte te behouden, en so mogelijk buiten iemands last op te voeden, dog dat deselve als 

alhier te Campen geboren te Zwolle volgens de reglementen aldaar staand houdende ter 

inwoninge niet kan worden gecontinueerd, ten sij aldaar vooraf acte van indemniteit worde 

uijt gebragt, continerende dat gemelde haar kind, so onverhoopt binnen den tijd van ses jaren 

tot armoede mogt komen te vervallen, in sijn geboorte plaats weder aangenomen en den 

Armen Camer der Stad Zwolle daarvan als dan gedechargeerd sal worden: versoekende dat 
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aan haar Suppliante voor haar gemelde kind sodane acte van indemniteit in debita forma 

moge worden verleend. 

Was geapost:  De versogte acte van indemniteit word mids desen geaccordeert. 

 

 

145. Den 2 September 1771, fol.59. 

Op den Requeste van Dirk Cornelis, Meijer van het erve van de Geestelijkheid op 

Camperveen groot vijf akkers gelegen bij de Kerke versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen dat in de huure van hetselve erve voor een pagtjaar mogte worden 

gecontinueert. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid, word de 

Requestrant in de huure van het gelibelleerde erve nog voor een pagtjaar of voor den tijd van 

tien jaren gecontinueerd, mids bij het ingaan van het nieuwe pagtjaar en gedurende het selve, 

jaarlijksch twintig guldens tot pagt gevende, en bij de aanstaande nieuwe verpagtinge de 

ordinaire plakkegelden betalende. 

 

 

146. Den 9 September 1771, fol.59. 

Op den Requeste van Johann Gottlob Lange oud drie en vijftig jaren versoekende met een 

proeve in een der Gasthuisen te mogen worden begunstigd mids daarvoor betalende eene 

somma van twaalfhondert guldens eens. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden en word het 

zelve afgeslagen mids desen. 

 

 

147. Den 19 September 1771, fol.59. 

Op den Requeste van de Heren W.F. van Knuth en C. Roldanus in qualiteijt als voogden over 

de onmondige kinderen van wijlen J.J. Rambonnet, en Sara Aleida Foccoma: versoekende 

authorisatie, om eene obligatie groot 1000 losrente, op ’t Comptoir van Vollenhove, en 

verschijnende jaarlijks den laatsten December, te converteeren in Lijfrente a 7 p(er)C(en)t ten 

Lijve en behoeve van hunne pupille Elisabeth Lucretia Rambonnet. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word geaccordeert, zo als het legt: en 

oversulks de Supplianten in hunne qualiteijt geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

148. Den 26 September 1771, fol.59vo. 

Op den Requeste van L. Bonselaar, Wede wijlen den Gemeensman J. Sterke, versoekende als 

Voogdesse en Moeder over hare nog onmondige kinderen, dat Hun W.H.Agtb. met hunne 

Hoge approbatie gelievden te bekragtigen eene gedaane verkoop van desselfs eijgendomlijk 

huijs en Wheere, van ouds het Huirpeerd genaamt, aan den tijdelijken Franschen 

Schoolm(eeste)r alhier Pierre Agron en sulks voor een Sa. van f.2650 - : - Car(oli) guldens. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word de ten 

Requeste gementioneerde koop mits deesen geaccordeert. 

 

 

149. Den 3 October 1771, fol.60. 

Op den Requeste van Berendje Peters, Wede van Gerrit Andries, woonagtig op een erve van 

de Geestelijkheijd op Camperveene, versoekende om ten Requeste geallegeerde Redenen, al 

nog voor een Pagtjaar op voors(chreven) erve te mogen worden gecontinueerd, en buiten de 

nieuwe verhuiring te blijven. 
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Was geapost:  Op het rapport van den Here Cameraar van deser Stads Geestelijkheijd, word 

de Suppliante Berendje Peters voor de oude pagt al nog een pagtjaar gecontinueerd. 

 

 

150. Den 19 September 1771, fol.60. 

Op den Requeste van Michiel Nieuwenburg in qualiteijt als Curator over den boedel van 

wijlen Jan Smeker, te kennen gevende, hoe door de Heer Eekhout Ontvanger van 

Mastenbroek aan hem was uijtgekeert, wegens Sa. van f.25 - : - Versoekende te mogen 

weeten, aan wien hij opgem(elde) penn(ingen) zoude moeten uijttellen. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits deesen geauthoriseerd, om de Penningen ten 

Requeste gemeld, te mogen uijttellen aan den Bedienaaren der Armen. 

 

 

151. Den 31
ste

 October 1771, fol.60vo. 

Op den Requeste van Jan Willem Cornelis van der Merwede. J.U.Dr. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits deesen geadmitteert, om parthijen voor de 

regtbanken deser Stad advocando te moogen bedienen. 

 

 

152. Den 5 November 1771, fol.60vo. 

Op den Requeste van de Predicanten deser Stad versoekende, dat de Resolutie, waarbij de 

Vrijdag morgen Winterbeurt heeft stil gestaan, alnog mogte worden vernieuwd. 

Was geapost:  De Vrijdags morgen Winterbeurt word voor desen Winter weder gesurcheërt. 

 

 

153. Den 5 November 1771, fol.60vo. 

Op den Requeste van Marten Brandsen, Stads Meier op het Klepelers erve, te kennen gevende 

hoe hij wel genegen was eene nieuwe schuire op het erve te setten tot gerief der passagiers en 

cooplieden, welcke aldaar tijdelijks, en wel voornamentlijk des Winters, passeren, dan alsoo 

daartoe merkelijke kosten souden moeten worden aangewent, en de Huire bijkans stond te 

expireren, soo was des Suppliants ootmoedig versoek, dat hij andermaal een ordinair pagtjaar 

in de huire mogte continueren voor een Sa. van tagtig guldens: ’s jaarlijks. 

Was geapost:  Wanneer aan Schepenen en Raaden sal sijn gebleecken, dat de Suppliant op 

het erve, bij hem bemeiert, eene nieuwe schuire, soo als ten Requeste is gemelt, sal hebben 

doen setten, sal deselve voor een ordinair pagtjaar, in de huire worden gecontinueert, mits 

betalende bij de eerste ordinaire verhuiring het gewone plakkegeld. 

 

 

154. Den 5 November 1771, fol.61vo. 

Op den Requeste van  H. Schimmelpenning, en Roelof Storm voogden over de minderjarige 

kinderen van Adrianus Dobiër, versoeckende om geallegeerde redenen, om ter invordering 

van eenige uitstaande schulden, hunner pupillen sig van een Advocaat te moogen bedienen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word aan de 

Remonstranten in hunne qualiteit, mits deesen geaccordeert, om sig, ten verkrijginge van 

hunne praetensien ten laste der nagenoemde personen, van een Advocaat te moogen bedienen, 

als tegens Harmen Lassche, Hans Plomp, Jacob Alberts, Albert Jacobs, Lambert Sloothaak, 

Roelof Jacobs, Claas Jansen Smit, Hendrik Phox, en Jan Phox. 
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155. Den 14 November 1771, fol.62. 

Op den Requeste van de Erfgenamen van wijlen den Roedendrager E. Moulin, versoekende 

approbatie tot eene gedaane verkoop van een hofje in de Groenestraat, voor 130 guldens. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop word mits desen geaccordeert. 

 

 

156. Den 21 November 1771, fol.62. 

Op den Requeste van de Diaconen van den Armen Staat van Genemuijden als voor ’t 

meerdere eigenaren van zeker medeland gelegen bij het Genemuijder Veer, waar uijt jaarlijks 

een thins of uijtgang ad (f).4 - 17 - 14 staande op de naam van Peter ten Walles ten profijte 

van de Groot Burger Wesen word betaald, versoekende deselve uijtgang tegens drie percent te 

mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word de aflosse 

van de gelibelleerde uijtgang tegens drie pcent op Paaschen eerstkomende geaccordeert. 

 

 

157. Den 23 November 1771, fol.62vo. 

Op den Requeste van Annegie Visschers en Willem Kampstein gebuuren, te kennne gevende 

hoe hunne huizen van agteren regt tegen de Piqueurbaan aankomen, en door dien deselve 

thans vertimmerd zijnde agter deselve een kleine ledige plaats open is, welke tegen haar 

wheeren aankoomt, waarvan de Stad geen gebruik en de Supplianten grote nuttigheid hebben 

kunnen versoekende met deselve te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  Het gebruik van de gelibelleerde ledige opene gronden, breed tussen de 

scheijmuur agter het huis van de eerste Suppliante Annegie Visschers en de manege elf 

voeten, en tussen die agter het huis van de twede Suppliant Willem Kampstein tien voeten, 

word aan de Supplianten eenieder voor so verre sijne wheere strekt tot weerseggens toe 

geaccordeert, mids betalende jaarlijks aan het Stadscomptoir elk seven stuivers ingaande 

Paaschen 1772 en sulks onder de volgende bepalingen. 

1mo dat sij een ieder so verre sijn wheere strekt de grond aan de steenen voet of ondermuur 

van de manege, tot bekwame afleidige van het water behoorlijk sullen moeten aanhogen. 

2do dat sij de muurtjes een ieder agter sijn huis makende thans de scheidinge, tussen de Stads 

en hare wheeren, wel sullen mogen removeren dog de fundamenten van die, tot een bewijs 

van de tegenwoordige strekkingen van voornoemde wheeren in de grond laten verblijven. 

3tio dat sij op dese vergunde gronden van de Stad generleij gebouwen, afdakkies, 

schoorstenen of andere sullen mogen setten, en ook geen wijngaarden of andere leijdebomen 

tegen het gebouw van de manege aansetten of daaraan vastmaken. 

4to dat het aan het Stadswerkvolk ten allen tijden sal vrijstaan om tot verrigtinge van 

Stadswerk op die gronden vrij te mogen komen werken. 

 

 

158. Eodem [23 November 1771], fol.63. 

Op den Requeste van de weduwe wijlen Jannes van Wijk te kennne gevende hoe sij 

Remonstrante in de Buiten Nieuwstraat een huis heeft staande, waarvan de agter scheidmuur 

is schietende tot tegen de manege, en dewijl als nu tussen die gem(elte) scheidmuur van het 

huis en de manege een klein hoekie op de eene zijde ter grote van twe en op de andere zijde 

van een voet open is, en also tussen beide een scheeff slop maakt, versoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat sij haar scheidmuur mogte removeren: en hare wheere met 

sijn zijdmuuren tot aan de manege toe te trekken. 

Was geapost:  Het vesoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert onder de 

volgende bepalingen. 
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1mo dat de Suppliante so verre hare wheere strekt de grond aan de steenen voet of ondermuur 

van de manege tot bekwame afleidinge van het water behoorlijk sal moeten aanhogen. 

2do dat sij de muurtjes agter haar huis, makende thans de scheidinge tussen de Stads en hare 

where wel sal mogen removeren, dog de fundamenten van die tot een bewijs van de 

tegenwoordige strekkingen van voornoemde wheeren in de grond laten verblijven. 

3tio dat sij op de vergunde gronden van de Stad geenerleij gebouwen, afdakkies, schoorstenen 

of andere sal mogen setten, en ook geen wijngaarden of andere leijdebomen tegen het gebouw 

van de manege aansetten of daaraan vast maken. 

4to dat het aan het Stads Werkvolk ten allen tijden sal vrijstaan om tot verrigtinge van 

Stadswerk op die gronden vrij te mogen komen werken. 

 

 

159. Den 5 Decem(be)r 1771, fol.63vo. 

Op den Requeste van de Erfgenaamen van wijlen den Roedendrager E. Moulin, versoekende, 

alsoo er onmondige kinderen onder hun sijn, approbatie in eene gedaane verkoop van 2 

provintiaalen obligatien samen groot f.1600 - : - en verschoning, dat sij uijt onkunde deselve 

sonder voorweten van Sch(epenen) en R(aaden) verkogt hadden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word geaccordeert, en oversulks de daarbij 

gemelde verkoop der Obligatien geapprobeerd, dog sulks voor dese enkele regte en sonder 

consequentie in ’t vervolg. 

 

 

160. Den 9 November 1771, fol.64. 

Op den Requeste van Gerrit Harms woonagtig in Mastebroek aan de Nieuwe Wetering te 

kennen gevende, hoe wel genegen soude sijn in Mastebroek te blijven, en aldaar een nieuw 

getimmer te zetten, dat ten dien einde het oog hadde laten vallen op een leeg erve van oud 

genaamt Jan Siebrands erve zijnde 6 morgen gelegen in ’t Hoogbrug Slag en thans in pagt bij 

Albert Noordman, toebehorende aan Geestelijkheid der Stad Campen als waarop een 

huisstede is, en welk land thans maar uitgemergeld word met jaarlijks te hooien, daar wanneer 

betimmerd is, tot een koeweide gemaakt, en in alles verbeterd word, dog waar toe de 

Suppliant grote kosten moetende maken, deswegens was versoekende dat gemelde 6 morgens 

land hem mogen worden uitgegeven, boven en behalven de schattingen waaronder de 

contributie f.2 - 18 - 2 welke bij de Geestelijkheid voormaals is betaald, en den onraad daarop 

leggende voor een erfpagt ’s jaarlijks aan dezer Stads Geestelijkheid te betalen, so als thans de 

huure is ad f.40 car(oli) guldens. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid, word het versoek 

ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert, en sal den Requestrant het erve Jan Siebrands 

sijnde ses morgen moeten betimmeren, en daarvoor betalen als een erfpagt of huure, 

sjaarlijks, twe en veertig guldens waarvan het eerste jaar sal verschenen sijn op Petri 1773, en 

sullen ten sijnen laste sijn de ordinaire en extraordinaire verpondinge contributie en 

morgengelden, gelijk mede den onraad van dijken, stegen en weteringen, daartoe van oudsher 

hebbende gehoord, dit alles dan nog met dien verstande, dat alle tien jaren, beginnende met 

dit pagtjaar, het gewoonlijke plakkegeld op de verpagtinge der erven staande sal moeten 

betalen. 

 

 

161. Den 12 December 1771, fol.64vo. 

Op den Requeste van Petertje Lijndraijer weduwe wijlen Willem Smit, als moeder en wettige 

voogdesse van haare minderjarige soon bij wijlen voorn(oemde) haar Eheman in egte verwekt 

te kennnen gevende hoe sij voor een Sa. van vijfhondert guldens had vercogt aan Wessel 
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Hagedoorn seeker huis staande alhier in de Nieustraat ’t door den aankoper self bewoont, 

versoeckende dat S(chepenen) en R(aaden) deese gedane vercoping, voor soo ver daar 

gem(elde) minderjarige soon betreft mogen gelieven te approberen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word geaccordeert, en dien 

ten gevolge de gedane vercoping ten Requeste gelibelleert, mits deesen geapprobeert. 

 

 

162. Eodem Die [12 December 1771], fol.65. 

Op den Requeste van de gesamentlijke kinderen en Erfgenamen van Maria van den Brink 

laast weduwe van D. Uilenbroek versoekende om geallegeerde redenen, om de nalatenschap 

van hare voorn(oemde) moeder onder ’t middel en beneficie van inventaris te moogen 

aanvaarden. 

Was geapost:  De versogte beneficie van inventaris word mits deesen geaccordeert, ten fine 

en effecte als naar regte. 

 

 

163. Den 24 December 1771, fol.65vo. 

Op den Requeste van de Heer Willem Theodoor van Middachten, versoekende om een 

jaarlijkse uitgang of thins van twe guldens twe stuivers waarmede het erve aan de Kaarten 

Dijk: staande op de oude naam van Hermen Glaauwen was beswaard ten profijte deser Stads 

Geestelijkheid, te mogen redimeren, met een  Capitaal so als H.W.H.A. billijk souden 

oordelen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid, word de aflosse 

van de gelibelleerde uitgang tegens drie percent op Paaschen 1772 geaccordeert. 

 

 

164. Eodem [24 December 1771], fol.65vo. 

Op den Requeste van de kinderen van Maria van den Brink weduwe van Dirk Oelenbroek, 

versoekende dat hunne Moeij Willemina van den Brink, (welke niet gesond van herssens 

sijnde, bij hunne onlangs overledene moeder hadde ingewoond, en dat door dit overlijden van 

hare Suster niet in staat sijnde om op sig selven te kunnen wonen, nog ook geen inkomen 

hebbende, om bij een ander te kunnen te regtraken als niet anders hebbende dan dat van der 

Armen Camer trok) met een Kostgeefstersplaats in het Boven of Buiten Gasthuis mogte 

worden begunstigd. 

Was geapost:  De persoon van  Willemine van den Brink word met een Kostgevers proeve 

begunstigd, te halen uit het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, en worden de respective 

Bedienaren der Armen geauthoriseerd, om voor inwoninge en nodige handreikinge van 

voorn(oemde) Willemine wekelijks, en tot wederzeggens toe te betalen de Sa. van agtien 

stuivers aan de huisvrouw van Gerrit Theunis. 

 

 

165.  Den 28 December 1771, fol.66. 

Op den Requeste van Hendrik Wilkes als voogd over de minderjarige kinderen van Albartus 

Hulleman bij wijlen Agnita van Whije in egte verwekt, te kennen gevende hoe een der 

voorn(oemde) pupillen met name Miete Diena Hulleman sedert een geruime tijd een slegt 

gedrag hebbende gehouden, so dat genoodsaakt is geweest haar elders in het Quartier van 

Twente, in de kost te besteden van waar sij egter op een clandestine wijse was weggelopen, en 

sig al nog te Amsterdam naakt en bloot is onthoudende, sodanig egter dat het huisgesin alwaar 

sig onthoud hope heeft dat van haar vorig ergelijk gedrag soude kunnen werden afgebragt, en 

deswegens haar vader sijnde bewogen het gerequireerde kostgeld te fourneren: dog daar en 
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boven ook nog klederen etc. van noden hebbende, so was de Suppliante versoekende te 

mogen worden geauctoriseerd om aan voorn(oemde) sijn pupille hetgeen van linnen en 

wullen als andersints tot haar lijf benodigt is, te mogen vervaardigen en uitreijken, en de 

onkosten daaraan geimpendeert, uijt de aan deselve pupille gedesigneerde moederlijke 

goederen te mogen vinden en goedmaken, en suo tempore verre sienen. 

Was geapost:  De Requestrant word in sijne qualiteit mids desen geauctoriseert, om aan 

desselfs pupille Miete Diena Hulleman, uijt derselve gedesigneerde Moederlijke goederen, te 

mogen doen vervaardigen en uitreiken alsodane goederen van linnen en wullen als andersints 

welke sij tot hare lijve sal benodigt hebben, mids doende daar van behoorlijke Rekening. 

 

 

166. Den 30 December 1771, fol.67. 

Op den Requeste van de Roedendrager J.D. Gunningh. 

Was geapost:  De Remonstrant word met de Collecte van de verponding over dese Stads 

vrijheid begunstigt en sulx op het tractement daartoe staande, wordende voorts van den 

ontfangst van ’t Hoorngeld ontslagen. 

 

 

167. Den 16 Januarij 1772, fol.67. 

Op den Requeste van Gerrit Passer, versoekende om desselfs hoge jaren en blindheid, dat 

desselfs Zoon Helmich Passer mogte worden gequalificeert, om de ijkersplaats van de 

botervaten gedurende des Suppliants leven voor hem te mogen waarnemen en hij Suppliant de 

voordelen mogte behouden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legd word mids desen 

geaccordeert. 

 

 

168. Den 23 Januarij 1772, fol.67. 

Op den Requeste van Michiel Nieuwenburg en Hermen Berghuijs versoekende te mogen 

worden gequalificeerd om de intressen van de f.3000 - : - ten voordele van het oudste kind so 

verre die reeds vervallen is te mogen arresteren, also die reeds aan den Boedel behorende is. 

Was geapost:  De intressen van de gelibelleerde f.3000 - : - voor so verre thans verschenen 

sijn worden ten profijte van den gemenen boedel vervallen verklaard, en de curateuren 

geauctoriseerd deselve op te beuren of daarvoor behoorlijke securiteit te nemen. 

 
[In marge]: Ingetrokken en buijten effect gesteld per Apost(ille) van den 13 Febr(uarij) 1772. 

 

 

169. Eodem Die [23 Januarij 1772], fol.67vo. 

Op den Requeste van Hendrik Buur toegenaamt Elberts, en Adriana Knog Ehelieden, te 

kennen gevende, dat sij lieden request hebbende gepraesenteert ten fine van separatio quo ad 

thorum et mensam, hetselve aan haar wel sijnde geaccordeert, dog dat daar bij mede was 

geconcludeert tot scheiding der goederen. Dan overmits de Supplianten, door misfortuin en 

geledene schade soo verre waren geraakt in verval van schulden, dat sij niet magtig waren 

deselve te kunnen voldoen, soo waren deselve versoeckende Cessie haren goederen ten 

behoeve der Crediteuren. 

Was geapost:  De versogte Cessie word mits deesen geaccordeert ten fine en effecte als naar 

regten, en worden tot Curateuren in de gelibelleerde boedel mits deesen geauthoriseert de 

personen van Michiel Nieuwenburg, en Harmen Berghuis. 
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170. Den 27 Januarij 1772, fol.68. 

Op den Requeste van Marten Rijgen als voogd over de minderjarige kinderen van Albartus 

Voerman bij wijlen Gerhardina Moulijn in Ehe verwekt, en H.J. van der Wal mede in qualiteit 

als voogd over de onmondige kinderen van Berend Veen, bij wijlen Geertruijd Moulijn in Ehe 

verwekt, te kennen gevende hoe er in de nagelatene boedel en erffenisse van wijlen de 

Roedendrager Evert Moulin cum uxore eenig different tussen de meerderheid der erfgenamen 

ware ontstaan ter eenre en Johanna en Claas Visscher Moulin ter anderen zijde over sekere 

periode in het testament van wijlen Evert Moulin cum uxore, mede ten Requeste gemeld: 

versoekende deswegens te mogen worden geauctoriseerd, om met de meerderheid der 

erfgenamen sig voegende tam agendo quam defendendo sig daarmede parthije te mogen 

stellen, om dese saak bij Richterlijke vonnis en decisie te mogen laten beslissen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert en midsdien 

de Remonstranten in hunne qualiteiten geauctoriseerd, om met de meerderheid der 

erfgenamen sig voegende, tam agendo quam defendendo sig daarmede parthije te mogen 

stellen, om dese saak bij Richterlijke vonnis en decisie te mogen laten beslissen. 

 

 

171. Den 3 Februarij 1772, fol.68vo. 

Op den Requeste van Jan Gerrits te kennen gevende hoe hij bij het ingaan van sijn twede 

huwelijk voogden over desselfs minderjarige dogter hebbende gesteld, en de eene voogd 

Michiel Groenewout het bewijs van moeders goed nog onder sig heeft dat gemelde sijn dogter 

voor ongeveer seventien jaren van hier na Amsterdam sijnde vertrokken om te gaan dienen, 

hij sedert al dien tijd geen de minste tijdinge van deselve bekomen hebbende, dus niet weet of 

levendig of dood is; dat hij Suppliant in grote armoede sijnde deswegens was versoekende dat 

voorschr(even) voogd Miggiel Groenewout mogte worden geordonneert om het weinigie, dat 

van desselfs dogter nog onder hem berustende aan de Suppliant te mogen uijtkeren, dewijl 

sijn dogter na alle gedagten zal overleden sijn. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de voogd Miechiel Groenewout geauctoriseert, om de bewesene goederen van des 

Suppliants dogter aan de Suppliant te mogen uitkeren onder cautie dan nog van den Suppliant 

om deselve te sullen restitueren, inval voorschreven sijn dogter niet mogte overleden sijn. 

 

 

172. Den 6 Februarij 1772, fol.69. 

Op den Requeste van Willem Bijsterbos versoekende, om een Mate bij hem van de 

Geestelijkheid gehuurd, en welke hij reeds merkelijk besig was te verbeteren en waarmede 

voornemens was verder voorte varen, voor nog een volgende pagtjaar in huure te mogen 

behouden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge des Remonstrant de huure van de gelibelleerde Mate voor nog een pagtjaar of den tijd 

van ses jaren geprolongeerd mids continuerende met de reeds begonnen verbetering, en onder 

betalinge van de ordinaire plakkegelden bij de nieuwe verpagtinge. 

 
[In marge]: Eodem. Vid. Pos: den 13 Febr(uarij) J.S.L. 

 

 

173. Den 10 Februarij 1772, fol.69. 

Op den Requeste van de Ed(ele) P. Elseneur en B.F. Schultz als voogden over de minderjarige 

persoon van H.J. Croff: te kennen geevende, hoe zij tot liquidatie van hunner Pupils boedel, 

en afdoening van nog openstaande schulden, benodigt waaren eene Sa. van f.1000 - : -  
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versoekende geauthoriseerd te mogen worden, om deselve tegen behoorlijk intresse en 

onderpand te mogen negotieeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden 

de voogden over de persoon van H.J. Croff mits deesen geauthoriseerd, om ten fine ten 

Requeste gemeld, te kunnen en mogen negotieeren eene Sa. van f.1000 - : - en sulks tegens 

verband van alsodanige hunner pupils goederen of effecten, als raadzaamst zullen oordeelen. 

 

 

174. Den 13 Februarij 1772, fol.69vo. 

Op den Requeste van de Wede van der Horst, versoekende om voor de oude pagt in de huire 

van de Nieuwe Stads Herberg de volgende huirjaren te mogen continueeren. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienstvolgens afgeslagen mits desen. 

 

 

175. Eodem [13 Februarij 1772], fol.69vo. 

Op den Requeste van Abr. Balkman en G. ten Spenke, als Curateuren over het onmondige 

kind van Hendrik Buur en Adriana Knog: te kennen gevende hoe sij, voor de insolventie van 

den boedel van opgem(elde) H. Buur aan hem ter goeder trouwe hadden geavanceerd uijt de 

intresse van alsodanige Sa. van f.3000 - : - als bij legaat van Hare Pupil vervallen was, reeds 

meer eene Sa. van f.6 - 13 - : als de tot op desen tijd verschenen intressen bedroegen. Dat zij 

nu door ’t appointement door Hun WELed. In dato d. 23 Janu(arij) laatsl(eden) op den 

Requeste van de Curateuren in opgem(elde) insolventen boedel afgegeven, buijten staat 

gesteld waren, dese hunne ter goeder trouwe geavanceerde penningen te kunnen weer 

inkrijgen. Versoekende oversulks, dat Hun WELed: Hoog Agtb. ’t beslag uijt hoofde van 

gem(elde) appointement op dese penningen gelegd, gelieven op te heffen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 

word het versoek ten Requeste gedaan mids desen geaccordeerd, en dienvolgens ingetrokken, 

en buijten effect gesteld het appointement afgegeven op den Requeste van de Curateuren over 

den insolventen boedel van H. Buur en A. Knog in dato den 23 Januarij 1772. 

 

 

176. Den 13 Februarij 1772, fol.70vo. 

Op den Requeste van Berend van Munster woonagtig te Genemuiden versoekende sekere 

uitgang of thins ad f.4 - 4 - staande op de oude naam van van der Plas Fol:18 ten behoeve van 

de Burger Wesen der Stad Campen tegens betalinge der penningen daar toe staande te mogen 

aflossen. 

Was geapost:  De versogte aflosse van de gelibelleerde uitgang word tegens drie percent op 

Paasschen dese jaars 1772 mids desen geaccordeert. 

 

 

177. Den 6 Februarij 1772, fol.70vo. 

Op den Requeste van de Ed(ele) Hermen Eckelboom, in qualiteijt als voogd over Peter van 

der Horst, in deser Stads Groot Burger Weeshuijs zijnde gealimenteerd geweest, te kennen 

gevende, hoe onder hem voor voorn(oemde) sijne pupil nog waren berustende f.73 - 1 - 4, en 

eenig zilvergoed. Dat dezelve zig in Militairen dienst begeven hebbende, en reeds lange 

jaaren buijten lands geweest zijnde, zonder dat hij Suppliant na veele moieten heeft kunnen 

ontdekken, waar deselve sig ophoud, of ook nog in leven is: Hij Suppliant nu aan H.W.H.A. 

was versoekende, of hij opgemelde f.73 - 1 - 4 en silvergoed zoude mogen uijttellen ten 

behoeve van zijns voorn(oemde) Pupils Zuster Everdina van der Horst alnog alhier in het 
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Groot Burger Weeshuijs wordende opgevoed: of wel ten behoeven van meergem(elde) 

Weeshuijs, ofte anders zo als etc. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits deesen geauthoriseerd, om het geld, silver en 

verdere effecten aan Pieter van der Horst toebehorende, uijt te tellen aan de tijdelijke 

Weesemeesters der Groot Burger Weesen welke bij deesen worden gelast, om deselve in 

bewaring te nemen, en onder sig te behouden tot nader dispositie, en het gemaakte silver te 

gelde te maken. 

 

 

178. Den 17 Februarij 1772, fol.71vo. 

Op den Requeste van Geert Jans te Brunnepe te kennen gevende, hoe hij in huure hebbende 

een Haatlander Campie waarvan de tijd van betalinge der uijtgeloofde huurpenningen reeds is, 

dog deselve thans niet in staat sijnde op de bepaalde tijd te kunnen voldoen versoekende 

dieswegens, so lange uijtstel moge worden verleend tot Meij. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Cameraars van de Stad word het versoek ten 

Requeste gedaan mids desen geaccordeert, en den Suppliant dien ten gevolge de versogte 

uijtstel tot Meij eerstkomende geconcedeert. 

 

 

179. [In marge]: Den 20 Februarij 1772, fol.71vo. 

De Weduwe Golkerat word voor tien jaaren gecontinueert in de huire van de sogenaamde 

Kaarselade agter het Raadhuis. vid. Apost(ille) van den 18 Nov(ember) 1753. 

 

 

180. Den12 Februarij 1772, fol.71vo. 

Op den Requeste van de Capitain Joan Cramer en verdere Officieren van het Cadetten Corps 

deser Stadt, te kennen gevende dat de aan hem verstrekte somma van Duisend guldens in den 

voorleden jare niet verder toereikent waren geweest, als tot aancoop van de enkelde 

geweeren: Dog dat tot aancoop van spontons, patroontassen, riemen aan de geweeren soo als 

nog benodigt hadden, eene somma van vijfhondert Car(oli) guldens, om ten Requeste 

geallegeerde redenen versoeckende, dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) aan Hun, alnog 

gelieven te suppediteren eene somma van vijfhondert guldens, op gelijke voet als in den jare 

1771, aan haar; de gelibelleerde Sa. van duisend guldens is geavanceert. 

Was geapost:  Word geconsenteert in het versoek ten Requeste gedaan, en sal ten dien einde 

aan de Remonstranten, in hunne qualiteit, al nog uit de Stads Cassa, worden uitgereikt eene 

Sa. van vijfhondert Car(oli) guldens eens, mits daarvan jaarlijks ten behoeve van de Stad 

betalende de rente van drie ten hondert: En worden de Requestranten bij deesen ernsteg 

gerecommandeert, om Schepenen en Raaden in het vervolg, met diergelijke remonstranten 

niet verder lastig te vallen. vid: post den 18 Februarij 1773. 

 

 

181. Den 24 Februarij 1772, fol.72vo. 

Op den Requeste van Liefert van Grafhorst, te kennen gevende; hoe door het afsterven van 

Andries Knop en Trijntje Herms desselfs nagelatene dogter met name Geertruijd niet in staat 

was sig te geneeren: (oud zijnde 17 jaaren) versoekende, dat deselve alhier in het Arme 

Weeshuijs mogte worden ingenomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de Arme Weesen worden de 

tijdelijke Buijtenvaders van het Arme Weeshuijs mits deesen geauthoriseerd, om de 

nagelatene dogter van Andries Knop en Trijntje Herms met name Geertruijd in het Arme 

Weeshuijs op te neemen en te verpleegen. 
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182. Den 24 Februarij 1772, fol.72vo. 

Op den Requeste van Gerrit Gerrits Mastebroek en Maertje Jacobs Mastebroek versoekende 

sekere uijtgang of thins van ses guldens tien stuivers ten profijte van de Geestelijkheid, 

gaande uijt een erve en goed gelegen in Blankenham staande op de oude naam van Gerrit 

Kars of Schaaps erve te mogen aflossen tegens den eersten verschijnsdag so wesen sal op 

Paaschen aanstaande. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word de aflosse 

van de gelibelleerde uijtgang tegens betalinge van eene somma van twe hondert drie en dertig 

guldens seven stuivers op Paaschen 1773 mits desen geaccordeert. 

 

 

183. Den 14 Maart 1772, fol.73. 

Op den Requeste van Wijcher Rijks woonagtig te Wilsum te kennen gevende hoe desselfs 

huis op den 9 Maart laastl(den) door de brand is verteerd met vhe en al de meubilen linnen 

etc. daarin bevonden so dat de Suppliant maar een koebeest uijt de vlammen heeft kunnen 

salveren versoekende een collecte in dese Stad te mogen doen tot eenig redres voor ’t ongeluk 

hem overkomen. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigd met tien goudguldens eens te betalen door d 

eontfanger dezer Stads Domeinen voor Rekening van de lopende Stads Camer, dog kan in ’t 

versoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word ’t selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

184. Den 14 Maart 1772, fol.73vo. 

Op den Requeste van Evert Top te kennen gevende, hoe hij voor de tijd van ses jaren bij de 

laaste verpagtinge een Mate leggende buiten de Cellebroeders poort aan ’t Cingel tot dese 

Geestelijkheid behorende hebbende gehuurt voor eene Sa. van seventig guldens jaarlijks dat 

de sloot van ouds daar toe gehoort hebbende gants en al sijnde toegegroeid, en nodig heeft 

nader te worden opgemaakt, en dat voornemens was dese Mate behoorlijk te onderhouden 

dog dat tot dese extraordinaire kosten niet konde overgaan uijt vrese voor onderhuuringe bij 

een nieuwe verpagtinge versoekende dieswegens voor de eerstkomende twaalf jaren dese 

Mate voor de tans dedomagen huure en onder betalinge van de gewone plakkegelden daartoe 

staande, aan hem mogte worden verhuurt. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word het versoek 

ten Requeste gedaan, mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge den Requestrant de huure 

van de gelibelleerde Mate voor den tijd van ses jaren of nog een pagtjaar gecontinueert, mids 

de sloot na behoren worde opgemaakt, en de Mate onderhouden, en bij de nieuwe verpagtinge 

de ordinaire plakkegelden betalende. 

 

 

185. Den 23 Maart 1772, fol.74. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarige dogter van wijlen Jean Jacques 

Rambonnet en Sara Alida Foccoma egtelieden, met name Elisabeth Lucretia Rambonnet oud 

22 jaren, versoekende voor haar pupille Veniam aetatis ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  de versogte Venia aetatis word mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

186. Den 26 Maart 1772, fol.74. 

Op den Requeste van Pieter Namink, als Vader en Voogd over desselfs minderjarige Zoon 

Willem Namink, oud circa 22 jaren: versoekende voor denselven soon Veniam aetatis. 
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Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Suppliants Zoon Willem Namink mits 

desen geaccordeerd, ten fine en effecte als na regten. 

 

 

187. Den 4 April 1772, fol.74vo. 

Op den Requeste van Jan van Marle te kennen gevende hoe hij aan Willem Schouwenburg op 

den 8 Julij 1771 hebbende verkogt een huijs staande agter de Nieuwe Muur voor eene somma 

van sevenhondert guldens, onder aftrek van 2 per Cto. Voor insategelden, en waarvan de 

betalinge soude sijn op 1o November des jaars 1771 alles ingevolge koopcontract, dat de 

koper op de voorschreven gestelde termijn niet voldaan hebbende uijt hoofde eener sustenue, 

dat het gekogte huis soude sijn belast met een servituit waarover is genoodsaakt geweest 

deselve te actioneren ter Lage Bank, dat de koper des tijdes door de Advocaat Herweijer 

hebbende laten voordragen, dat de saak tussen parthijen gevonden was, waardoor de 

Suppliant verwagt hadde dat de koper met de betalinge vaardig was, dan daarmede tot heden 

getraineert, so is de Suppliant seer ootmoedig versoekende dat H. Weled. Hoog Agtb. de 

koper W. Schouwenburg mogten condemneren tot betalinge der gelibelleerde kooppenningen 

en voorts aan den Suppliant verlenen het middel van parate executie op de goederen van de 

beklaage en koper om daaraan kost en schadeloos de gelibelleerde kooppenningen te kunnen 

verhalen. 

Was geapost:  Wanneer de Beklaagde Willem Schouwenburg binnen den tijd van veertien 

dagen te rekenen van dato dezes, de onbetaalde en verschenene kooppenningen van het huis 

ten Requeste gemeld, niet sal hebben voldaan, of den Remonstrant daaromtrend klaagloos 

gesteld, so word aan den Remonstrant het regt van parate executie op desselfs onderpand en 

verkogte huijs mids dezen geaccordeert: Voorbehoudens dan nog aan den Remonstrant 

desselfs actie tot indemniteit, so daaromtrend sal vermeinen te hebben. 

 

 

188. Den 8 April 1772, fol.75. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, en Jan van der Wal, versoekende om 

geallegeerde redenen authorisatie, om als Curateuren in den insolventen boedel van Bernardus 

Veen te mogen worden geemploieert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits desen 

geaccordeert, en de Supplianten geauthoriseert ten fine als bij de Requeste vermelt. 

 

 

189.  (Ongedateerd) Den 8 April 1772, fol.75vo. 

Op den Requeste van Arend van Eem versoeckende tegens Paasschen eerstkomende te mogen 

aflossen een jaarlijksen uitgang van drie goudguldens ten voordeele der Groot Burger Weesen 

gaande uit een huisje, in de Geerstraat. 

Was geapost:  Op het Rapprt van den Heeren Provisoren word de versogte aflosse 

geaccordeert tegens Paasschen 1773. 

 

 

190. Den 15 April 1772, fol.75vo. 

Op den Requeste van de Armbesorger deser Stad, versoeckende om een huisje in de 

Groenestraat, van wijlen de Weduwe Berend Nieuwenhuis publicq te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden mits deesen heauthoriseert, ten fine als bij den 

Requeste vermelt. 

 

 



Pagina 53 van 227 

191. Den 21 April 1772, fol.76. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin en Jan van der Wal als voogden over de 

minderjarige kinderen van Bernardus Veen voor berigt te kennen gevende, dat sij om hun 

pupillen vader in zijne tegenwoordige omstandigheid eenigsints te soulageren, niet ongenegen 

sijn voor eens aan deselve te accorderen de Sa. van f.43 - 10 - blijvende dan nog maar voor 

ieder der pupillen f.100 - : - over, onderwerpende zij Remonstranten zig met alle 

onderdanigheid aan de arbitrage van H.W.E.H. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteiten mids desen geauctoriseerd, om 

tegens behoorlijke quitancie uijt derselver pupillen goederen aan Albartus Voerman uijt te 

tellen eene somma van drie en veertig guldens tien stuivers ten einde deselve daarmede hun 

pupillen vader Bernardus Veer op de meest convenabelste wijse onderstand te doen, dog 

daarbij teffens denselve Bernardus Veer wel serieuselijk recommanderende, om de Heren van 

de Magistraat met diergelijke versoeken tot onderstand niet verder lastig te vallen. 

 

 

192. Den 23 April 1772, fol.76vo. 

Op den Requeste van Willem Schouwenburg te kennen gevende, hoe hem van Gerrit 

Hilleboom competeert een en dertig guldens en tien stuijvers voor drie vierendeel jaars 

huijshuure van een huijs agter de Nieuwe Muur, dat voorn(oemde) Gerrit Hilleboom een 

week twe a drie geleden sig van hier hebbende begeven, en niets dan eenige geringe meubilen 

heeft agter gelaten versoekende oversulks dat hij de agtergelaten goederen, die reeds met 

consent van de tijdelijke Hr. President zijn opgeschreven en in bewaring gesteld moge 

verkopen, om van de penningen daarvan komende zijn deugdelijke pretensie voldaan te 

krijgen. 

Was geapost:  De Requestrant Willem Schouwenburg word mids dezen geauctoriseerd om de 

goederen van de gerequestreerde Gerrit Hilleboom ten Requeste gemeld ad opus jus 

habentium te mogen verkopen, en word dien ten gevolge de Vendumeester C.V. Moulin 

gelast, om de geprovenieerde penn(ingen) onder sig te neemen en niet eerder uijt te tellen, dan 

daaromtrend bij Schepenen en Raden sal sijn gedisponeert. 

 

 

193. Eodem [23 April 1772], fol.77. 

Op den Requeste van Hermen Prins, Hendrikje Prins en de verdere naastbestaande 

bloedverwanten van deselve, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat de 

huwelijks Proclamatien van voorschr(even) Hendrikje Prins met Gerrit Reusel op aanstaande 

Sondag te gelijk mogen afgaan. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

194. Den 27 April 1772, fol.77. 

Op den Requeste van Harmen Gerrits versoekende aan hem Suppliant mogte worden 

geaccordeert om een huijsie te mogen setten aan de Hoge Weg op Camperveen op 

Gasthuijsgrond, dewijl geen raad weet met sijn vrouw en kinderen een verblijf te vinden. 

Was geapost:  Het word aan den Requestrant mids dezen geaccordeert, om een huijsie te 

mogen zetten aan de Hoge Weg op Camperveen op ’t G(eertruijden) en C(atharinen) 

Gasthuijsgrond, mids daar voor tot een jaarlijksche recognitie aan het selve G(eertruijden) en 

C(atharinen) Gasthuijs betalende veertien stuijvers. 
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195. Den 27 April 1772, fol.77vo. 

Op den Requeste van W.F. van Knuth en C. Roldanus als voogden over de minderjarige Soon 

van wijlen J.J. Rambonnet en S.A. Foccoma in leven egtelieden versoekende dat 

voorschreven Soon met name Fredrik Lodweijk Rambonnet Venia aetatis moge worden 

verleend ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

196. Eodem [27 April 1772], fol.77vo. 

Op den Requeste van Willem van Dalen, te kennen gevende hoe dat een belmundige hoek 

grond, aan het eind van de Buijten Nieuwstraat en langs de Burgwal bij de Hagenpoort is 

leggende, welke wel genegen was met een planquet ofte met een muur van afgevallen steenen 

van de oude Stads Muur te laten metzelen willende de kalk en arbeitsloon voor desselfs 

Rekening nemen om van gemelde grond een hofie te mogen maken. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, mids de 

Requestrant het gelibelleerde werk, niet dan met voorkennis en ten genoegen van de Heeren 

Hoofdluijden van het Buijten Quartier beginne en voltooije. 

 

 

197. Eodem [27 April 1772], fol.78. 

Op den Requeste van Gerrit Runhard versoekende met het Veer van Campen op Zwol so en 

als de vorige Botschuiver heeft gehad te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  In ’t Versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden en word hetselve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

198. Den 4 Meij 1772, fol.78. 

Op den Requeste van E.H. van der Poel, Secretaris te Vollenhove, H.V. Caamen, Scholtus te 

Genemuijden en Berend Groothuijs versoekende seker uijtgang of Thins gaande uijt eenige 

landerijen gelegen bij Genemuiden ten profijte van de Geestelijkheid ten belope sjaarlijks van 

negen guldens twe stuivers te mogen aflossen tegens de ordinaire betalinge. 

Was geapost:  De Versogte aflosse word tegens drie per Cent mids dezen geaccordeert tegens 

Paaschen eerstkomende. 

 

 

199. Den 11 Meij 1772, fol.78vo. 

Op den Requeste van N. Wonneman, Muntmeester dezer Provintie te kennen gevende hoe hij 

Remonstrant het geluk heeft en hem met seer veelre Jouïssance is geaccordeert van sijn 

doorlugte Hoogheid den Heere Prince Fredrik van Hesse Cassel etc. etc. etc. om als gevader 

van sijn reeds gedoopte kind bekend te staan; en also door hem Remonstrant door een fataal 

abuijs is begrepen dat sijn doorlugtige Hoogheid zijn versoek geliefde te refuseren daardoor 

sijn kind de famille naam heeft gegeven van Catharina Everdiena. En bij ’t evenement door 

sijn doorlugtige Hoogheid geinformeert sijnde, dat het een malentendue van hem Suppliant 

was geweest, en hem waarlijk nog wel geliefde te honoreren met het doen van die grote Eere 

te gelijk overtuigd sijnde dat het sijne Doorlugtige Hoogheid niet onaangenaam soude sijn dat 

het kind Frederica mogte genaamt worden. 

Versoekende dat de Kerkenraad mogte worden bevolen de naam in het Kerkeboek te 

veranderen en in plaats van Catharina Everdina te boek stellen Frederica  waarvan gevader of 

Peeter sal sijn, Zijn Doorlugtige Hoogheid den Prince Frederik van Hesse Cassel etc. etc. etc. 
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Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word om reedenen daarbij gemeld mids 

dezen geaccordeert en dien ten gevolge de Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde 

Kerkenraad dezer Stad geauctoriseert om de naam van het Remonstrants kind in  

’t Kerkenboek te veranderen, en in plaats van Catharina Everdina te Boek te stellen Frederica 

waarvan gevader of Peeter sal sijn, Zijn Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Frederik van 

Hesse Cassel etc. etc. etc. 

 

 

200. Eodem [11 Meij 1772], fol.79. 

Op den Requeste van Wolter Jans wonende aan de Swarten Dijk bij de Slaper versoekende dat 

een hoekie land leggende in de Slaper tegen over het erve Oenen, hetwelk bij geval door de 

boer op Oenen wel word afgeweid, aan hem mogt worden verleend om het selve goed te 

maken en te besloten. 

Was geapost:  Het gelibelleerde Hoekie lands word den Requestrant voor den tijd van ses 

jaren verhuurd mids jaarlijks daarvan aan de Stad tot pagt betalende seven guldens. 

 

 

201. Den 25 Meij 1772, fol.79vo. 

Op den Requeste van Frederik Lodewijk Rambonnet J.U.Dr. versoekende admissie om 

Parthijen voor deser Stads Banken advocando te mogen dienen. 

Was geapost:  De Suppliant Frederik Lodewijk Rambonnet word mits deesen geadmitteerd, 

om Parthijen voor deser Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

202.  (Ongedateerd) 25 Meij 1772, fol.79vo. 

Op den Requeste van Isaak Ogij en Bartie Schaaps egtelieden, versoeckende om geallegeerde 

redenen inwooning van het G(eertruijden) en C(atharinen) Gasthuis onder Conditie dat sij een 

huisje op de gemene deele mogte hebben, waarin sij vuur konden stoocken, en oock hunne 

portien uit de gewone proeven der Kostgevers selfs mogten afhalen, en apart Eeten en 

desweeks een half ld. (pond) boter, en sulx voor eene somma van driehondert Car(oli) 

(guldens) door haar promptelijk aan voorn(oemde) te betalen. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan word geaccordeert, mits betalende ten 

behoeve van het G(eertruiden) en C(atharinen) Gasthuis, eene somma van vierhondert 

Car(oli) guldens en dat daar en boven haare nalatenschap sal blijven ten voordeele van het 

selve huis. 

 

 

203. Den 1 Junij 1772, fol.80. 

Op den Requeste van J. Lemker van Breda, versoekende van desselfs eed, als Capiteijn 

Luijt(enant) van de Cadetten Compagnie, aan dese Stad gedaan te mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  De Suppliant word van desselfs eed, als Capiteijn Luijt(enant) van den 

Cadetten Compagnie, aan dese Stad gedaan, ontslagen mits deesen. 

 

 

204. Den 11 Junij 1772, fol.80. 

Op den Requeste van Menso Lankhorst te kennen gevende hoe hij wel genegen was de beide 

Maten in de Binnenweg so van de Stads Geestelijkheid in huure heeft met mesten als 

anderzints te verbeteren, versoekende dieswegens dat desselfs pagt van de gelibelleerde 

Maten met nog een pagtjaar of met gelijke ses jaren moge worden geprolongeert. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word het versoek  
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ten Requeste mids dezen geaccordeert, en word dien ten gevolge de pagt ven de gelibelleerde 

Maten voor nog een pagtjaar of den tijd van ses jaren geprolongeert, mids den Requestrant 

voor de beide Maten in plaats van ses en dertig guldens jaarlijks tot pagt geve veertig guldens 

en de voorgenomene verbeteringen met mesten als andersints voor expiratie der eerste 

pagtjaren na behoren praestere, en bij de nieuwe verpagtinge de gewone plakkegelden betale. 

 

 

205. Den 22 Junij 1772, fol.80vo. 

Op den Requeste van Reinder Peters, Albert Roelofs en Gerrit Voerman, als voogden van de 

minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jans, en Woltertje Hendriks Rietberg om ten requeste 

geallegeerde redenen versoeckende te mogen worden geauthoriseert, om het aanpart van hare 

pupillen in een Erve gelegen in het Scholtampt van IJsselmuiden, met en nevens de andere 

eigenaren publicq, Coram lege loci, te mogen vercopen. 

Was geapost:  Wanneer de mede eigenaren van het gelibelleerde erve genegen sijn om het 

selve met en nevens de Supplianten gesamentlijk te veilen, en vervolgens finaal te vercopen 

word het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt, mits deesen geaccordeert, en de 

Supplianten, invoege versoek geauthoriseert. 

 

 

206. (Ongedateerd) Den 22 Junij 1772, fol.80vo. 

Op den Requeste van Aaltje Everts, voorheen alhier verpleegt in het Arme Weeshuis, 

versoeckende sig van het selve te mogen afcopen, ingevolge de resolutie van de 21 Febr(uarij) 

1729. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan word geaccordeert, en sal dus de versogte 

afcoop kunnen geschieden, tegens betaling van seventig Car(oli) guldens ten behoeve van het 

gelibelleerde Arme Weeshuis. 

 

 

207. Den 22 Junij 1772, fol.81. 

Op den Requeste van Hillebrand van der Weide versoekende dat Anna Berghuis, Weduwe 

wijlen Martinus Peffing (Peppink) thans oud 84 jaren wegens hare hoge jaren en beroerdheid 

en verdere redenen ten Requeste gemeld in een der Stads Gasthuisen met een Kostgeefsters 

proeve mogte worden begunstigd. 

Was geapost:  Anna Berghuis weduwe wijlen Martinus Peffing word in ‘t G(eertruiden) en 

C(atharinen) Gasthuis met een Kostgeefsters proeve begunstigd. 

 

 

208. Den 29 Junij 1772, fol.81. 

Op den Requeste van Teunis Jans te kennen gevende, hoe hij wegens de Geestelijkheid in 

huure heeft een huisstede op Camperveen van ouds genaamd Luuren Erve, en sulks boven de 

ongelden van 12 guldens sjaars pagt, hetgeen voor nog een pagtjaar is geprolongeerd 

geworden, mids het selve betimmerende dog daar toe wegens sijn onvermogen, niet in staat 

zijnde, deswegens ware geaccordeert met Egbert Gerrits om te samen een behoorlijk 

getimmer te zetten, en onder conditie dat hij mede als pagter van ’t gelibelleerde erve zo en in 

voegen als de Suppliant heeft gepagt, en onder verband van het getimmer sal worden erkend, 

en waar van sij beide versoeken Haar Welde(ele) Hoog Agtb(are) Consent en approbatie. 

Was geapost:  De persoon van Egbert Gerrits word op conditien ten Requeste gemeld als 

mede pagter, nevens den Requestrant Teunis Jans van het gelibelleerde erve mids dezen 

geapprobeerd. 
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209. Den 13 Julij 1772, fol.81vo. 

Op den Requeste van Jan Engelman in huwelijk hebbende Johanna Sendels en Dirk van der 

Gaag in huwelijk hebbende Piternella Esra te kennne gevende hoe der Requestranten 

huisvrouwen bij Testamente van wijlen Anna van Giften weduwe van Gerrit Esra de dato den 

13 December 1765 sijn geinstitueerd tot eenige en universele erfgenamen, dog teffens op eene 

somma van twe duizend guldens en beswaard zijn de gesteld, so dat de boedelredders daarvan 

aan ieder der Requestranten eenhondert guldens souden uijttellen, tot solange deselve 

penningen toereikende waren versoekende om redenen ten Requeste gemeld dat de executeurs 

W. Knog en E.B. van Campen mogten worden ontslagen van dien last, en aan deselve 

gepermitteerd, om de nog overig sijnde penningen van dese twe duizend guldens in het 

testament van de Weduwe Esra vermeld aan de Requestranten uijt te reiken. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan soals legt, kan niet worden getreden, en 

word hetselve afgeslagen mids dezen, dog worden de Testamentaire executeurs W. Knog en 

E.B. van Campen geauctoriseert, om het eene somma van twe hondert guldens te 

tegenwoordige bekende schulden der Requestranten af te betalen, en de vordere penningen, 

welke van deze twe hondert guldens sullen resteren aan de Requestranten ter handen stellen, 

wordende wijders voorschrevene executeuren gelast, om de betalinge der overige penningen 

op termijnen, en volgens teneur van den testamente, te continueren. 

 

 

210. Den 27 Julij 1772, fol.82. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin te kennen gevende, hoe hij op den 28 April 1772 

ingevolge apoinctemente de dato den 23 April 1772 op den Requeste van W. Schouwenburg 

bij vendue verkogt heeft de agtergelatene goederen van Gerrit Hilleboom waarvan na aftrek 

van de Vendue en gerigtskosten gekomen is de Sa. van f.25 - 19 - 8 versoekende dat hem 

ordre mogte worden gegeven aan wien bovengemelde penningen sal mogen uijttellen. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geauctoriseerd om de geprovenieerde 

penningen van de verkogte goederen van Gerrit Hilleboom ter Sa. van f.25 - 19 - 8 aan de 

persoon van Willem Schouwenburg uijt te tellen, om te strekken in minderinge van sodane 

Sa. van dertig guldens en tien stuivers, als denselve wegens drie vierde jaars huijshuure van 

een huijs agter de Nieuwe Muur te vorderen heeft. 

 

 

211. Den 29 Julij 1772, fol.82vo. 

Op den Requeste van A. Nieuwenburg, Gradus ten Klooster en Dries van Gelder als voogden 

over de onmondige kinderen van Gabriel ten Klooster versoekende approbatie van eene 

gedaane verkoop van 3/48 portien in een erve gelegen bij Yrst onder het Schoutampt van 

Hattum, en met andere mede Erfgenamen van wijlen der Pupillen Grootvader Jan Krissel, aan 

deselve tot nog toe hebbende toegehoort. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier word de 

ten Requeste gemelde verkoop geapprobeerd mits deesen. 

 

 

212. Den 3 Augustus 1772, fol.83. 

Op den Requeste van Dr. Herman Willem Hubert, versoekende geadmitteerd te worden om 

Parthijen voor deser Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Requestrant H.W. Hubert word mits desen geadmitteerd, om Parthijen voor 

deser Stads Banken advocando te mogen bedienen. 
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213. Den 17 Augustus 1772, fol.83. 

Op den Requeste van Mr. J.A. de Mist, Secretaris dezer Stad versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen, Dat de Eerwaarde Nederduijtsche Kerkenraad deser Stad mogte worden 

geauthoriseerd, om twe Huwelijks proclamatien voor den Remonstranten op een dag te doen 

afgaan. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en de 

Eerwaarde Nederduijtsche Gereformeerde Kerkenraad ten fine als bij den Requeste 

geauctoriseerd. 

 

 

214. Den 20 Augustus 1772, fol.83vo. 

Op den Requeste van Ida Harms getrouwd met Jacobus Reekman, te kennen gevende hoe sij 

wegens lighaems kwaalen en hogen ouderdom niet in staat is haar turfvulstersplaats waar te 

nemen versoekende dat haar dogter Grietie Reekman in derselve plaats moge worden 

aangesteld. 

Was geapost:  Grietie Reekman word mids dezen in derselve Moeders plaats Ida Harms, 

getrouwd met Jacob Reekman, met de turfvulstersplaats begunstigd, mids deselve Grietie 

Reekman aan gemelde haar ouders hun leven lang den derden stuiver uijt die plaats, uijtkere 

en betale. 

 

 

215. Eodem [20 Augustus 1772], fol.83vo. 

Op den Requeste van de Weduwe van Frans van Dijk versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen eenige adsistentie te mogen hebben. 

Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met vijf goudguldens eens, te betalen door den 

ontfanger deser Stads Domeinen voor Rekening van de lopende Stads Camer. 

 
[In marge]: Gereïtereerd den 21 Dec(em)ber 1772. 

 

 

216. Den 31 Augustus 1772, fol.84. 

Op den Requeste van N. van Berkum, wel genegen sijnde om twe Maten van de 

Geestelijkheid agter Brunnepe gelegen in huure hebbende, met mesten als anders te 

verbeteren, versoekende dat deselve hem voor nog ses jaren in huure mogten worden 

geprolongeerd. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word de pagt van 

de gelibelleerde Maten voor nog een pagtjaar of den tijd van ses jaren geprolongeert, mids de 

Requestrant voor de beide Maten in plaats van vijf en dertig guldens jaarlijks, daar voor bij de 

nieuwe verpagtinge alle jaren agt en dertig guldens betale, en de voorgenomene verbeteringen 

met mesten als anders voor expiratie der eerste pagtjaren na behoren praestere, en bij de 

nieuwe verpagtinge de gewone plakkegelden betale. 

 

 

217. Den 3
de

 Sept(em)ber 1772, fol.84. 

Op den Requeste van Arend Nieuwenburg, Gerrit ten Clooster, en Dries van Gelder, als 

voogden over de kinderen van Gabriel ten Clooster bij H. Crissel in Ehe verwekt, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, om diverse oude behuisingen, hunne 

pupillen toebehorende te mogen vercopen. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan, soo als het legt, word bij deesen 

geaccordeert, en de Remonstranten diensvolgens geauthoriseert, om de gelibelleerde goederen 
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Publicq en ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden te moogen vercopen. 

 

 

218. Den 7 September 1772, fol.84vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuijs te kennen 

gevende, hoe aan Hendrik Franke en Jannetie van Dalen Ehelieden de eerste oud 57 jaren en 5 

Maanden en de twede oud 56 jaren en 6 Maanden de kost en woning in ’t selve huijs voor 

eene somma van f.2500 - : - hadden verkogt versoekende daar toe approbatie. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de gelibelleerde verkopinge der kost en woning in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuijs 

aan Hendrik Franke en desselfs vrouw voor de Sa. van vijf en twintig hondert guldens 

geapprobeert. 

 

 

219. Den 14 September 1772, fol.85. 

Op den Requeste van Jan Bantjes te kennen gevende hoe desselfs dogter Berendina Bantjes 

gesepareerde vrouwe van Assuerus van den Noort, tegenwoordig op haar sterfbedde leggende, 

en ogenschijnelijk niet anders als hare dood staat te volgen dat hij Suppliant haar ook 

gedurende den tijd der separatie benevens derselve kind hebbende onderhouden en van het 

nodige voorsien, dat hij ook bereid is bij afsterven van sijn dogter deselve behoorlijk ter aarde 

te bestellen dog bedugt sijnde, dat sig voorn(oemde) Ass. van den Noort soude willen 

inmisceren en de Suppliant  moejelijkheid verwekken so is de Suppliant versoekende, dat hij 

moge worden geauthoriseerd, om wanneer desselfs dogter Berendina Bantjes sal sijn 

overleden derselve lijk met exclusie en sonder eenige insage ofte verhindernisse van Ass. van 

den Noort behoorlijk ter aarde te doen bestellen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legd word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

220. Den 28 September 1772, fol.85vo. 

Op den Requeste van Berend Oedekerk en Michiel Nieuwenburg als voogden over de 

minderjarige kinderen van Tobias Schrijver in egte verwekt bij wijlen Feneta Margaretha 

Nieuwenhuijs te kennen gevende hoe de Grootmoeder der gemelde kinderen de Wede G. 

Nieuwenhuijs te Enschede haar goederen wilde verdelen aan haar Zoon Lucas Nieuwenhuijs 

te Enschede en aan de kinderen van Tobias Schrijver volgens opgemaakt instrument hier 

nevens gaande versoekende daar toe qualifientie als mede om de penningen bij Tobias 

Schrijver te mogen beleggen onder verband van desselfs woonhuijs en verdere goederen, dog 

het bewijs der kinderen daar onder begrepen. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word het 

instrument ten Requeste gemeld en met exhibitum hujus diei getekend mids dezen 

geapprobeerd, en de Requestranten in hunne qualiteit geauctoriseerd, om d epenningen, welke 

sij voor hunne pupillen van derselver Grootmoeder sullen komen te ontfangen aan Tobias 

Schrijver tegens een gerigtelijk verband van desselfs woonhuijs en verdere goederen ten 

profijte dezer pupillen te mogen uijttellen en beleggen. 

 

 

221. Den 1 October 1772, fol.86. 

Op den Requeste van G.J. Stennekes versoekende dat de Secretarie mogte worden gelast om 

de geprovenieerde penningen van ’t praamschip van Gerrit Jan Bos, so bij sententie van het 

Ed(ele) Verwalter Scholten Gerigte van den 18 Februarij 1771 was verwonnen en executabel 
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verklaard in concursu creditorum sijn toegewesen aan des Requestranten client Willem 

Schuilder aan de Requestrant te laten volgen. 

Was geapost:  De Secretaris Roldanus word mids dezen geauthoriseerd, om de 

geprovenieerde penningen van het verkogte praamschip van Gerrit Jan Bos, ingevolge 

sententie ter Hoge Bank den 18 Julij 1772 gevallen, aan den Requestrant in sijne qualiteit, na 

aftrek der jura consignationis, uijt te tellen. 

 

 

222. Den 5 October 1772, fol.86. 

Requeste van Hillegie Bakkers te kennen gevende hoe sij Suppliante als dienstmeid tot Meij 

1772 bij Antonij Gingandet gewoont hebbende door desselfs Zoon Gijsbert Gingandet door 

veele inductien en persuasien met belofte van haar te sullen trouwen, zo verre verleid is 

geworden, dat sij van hem vleeschelijk is bekend en bezwangerd, so dat sij Suppliante 

eersdaags in de kraam staat te bevallen, en schoon deselve na regt en reden ter nakominge 

sijner gedane belofte al lang verpligt was geweest om de Suppliante te trouwen, waartoe de 

Suppliante hem Gijsbert Gingandet sal moeten aanspreken dog niet in staat sijnde een 

Advocaat te kunnen loonen so was deswegens versoekende dat aan de Suppliante een 

Advocaat mogte worden toegevoegd, of, so de Suppliante een Advocaat konde krijgen, de 

gerigtsjura tot het uijteinde van de zaak aan de Suppliante mogen worden gecrediteerd. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het selve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

223. Den 22 October 1772, fol.86vo. 

Op het Request van Laurens van Wijhe, verzoekende om eene bij hem gehuurde 

Geestelijkheids Mate, leggende aan de Hooge Boomen, naast die van de Hr. Burg(emeester) 

van Ingen te mogen splitsen en de aarde uijt dese middelsloot provenieeren de in de leegtens 

te kruijen, en dan continuatie van nog een pagtjaar. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant die gelibelleerde Mate aan twee stukken sal hebben 

doorgegraven, en de aarde in de leege plaatsen, daar eertijds uijtgedijkt is, sal hebben 

verkruijd, en vervolgens voor expiratie der eerste pagtjaaren, ten genoegen van den tijdelijken 

Heer Kameraar van de Geestelijkheijd met mest als anders na behoren sal hebben verbeterd 

word alsdan ’t versoek ten requeste gedaan, so als het legt geaccordeert, mits betalende de 

gewoone plakkegelden daar toe staande. 

 

 

224. Eodem [22 October 1772], fol.87. 

Op den Requeste van Gerrit Hengeveld, en Egbert Gerritsen Smit, huurders de eerste van 

ongeveer 13, en de andere van 18 greesen weijland van den Geestelijkheijd, kennelijk in 

Oosterwolde gelegen, versoekende dat sij de hooge wallen om dese landen leggende, mogten 

afgraven, en over het land werpen, en dienna nog continuatie van een pagtjaar voor deselve 

huire. 

Was geapost:  Wanneer de Requestranten ten genoegen van den tijdelijken Heer Kameraar 

van de Geestelijkheijd schriftelijk zullen hebben aangetoond, dat zij voor den eersten Maij 

aanstaande de slootwallen van de ten Requeste gemelde Geestelijke landen hebben 

afgegraven, en de aarde daar van door het land gebragt is, zo word hun versoek ten Requeste 

gedaan zo als het legt bij desen geaccordeert, mits betalende de gewoone plakkegelden daar 

toe staande. 
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225. Den 26
sten

 October 1772, fol.87vo. 

Op den Requeste van Marrigje Gerrits Wede van wijlen Hendrik Harms, versoekende 

approbatie van eene door haar gedaane verkoop een cessie van haar aandeel in de erfportie 

van Hendrik Heimensen voor eene Sa. van f.80 - : - . 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de Arme Kamer, word de ten 

Requeste gemelde koop mits desen geaccordeert. 

 

 

226. Den 2 November 1772, fol.88. 

Op den Requeste van Albert Kruid, Schoolm(eeste)r op het Eiland versoekende in de 

aanstaande verpagtinge van de Erven van 2 a 2 ½ roeden in de breedte op de noordzijde van 

desselfs in gebruik hebbende hof, op het eerste erve de Heultjes den Bos, van het zogenaamde 

Schoolkampie te mogen afgraven om te strekken tot sijn nodig gebruik. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraer van de Geestelijkheid word den 

Requestrant mids desen geaccordeert, om op d enoordzijde van desselfs bij hem in gebruik 

zijnde hof, op het eerste erve van de Heultjes den Bos van het zogenaamde Schoolkampie, een 

streek van 2 a 2 ½ roeden in de breedte, op sijne kosten te mogen afgraven om te strekken tot 

gebruik bij voorschreven hof. 

 

 

227. Den 5 November 1772, fol.88. 

Op den Requeste van de Predicanten dezer Stad versoekende, dat Haar Weledele Hoog 

Achtbare bij derselver Resolutie van voorleden jare om de Vrijdags morgen Winterbeurt te 

doen stilstaan, al nog mogten volharden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Vrijdags morgen Winterbeurt voor desen Winter weder gesurcheert. 

 

 

228. Eodem [5 November 1772], fol.88vo. 

Op den Requeste van Jacob Zorg en Teunis Lindeboom, als voogden over het onmondige 

kind van wijlen Klaas van der Wijk en Anna Camminga met namen Pieter, versoekende voor 

hunne pupil de verpleginge in het kinderhuijs. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van den Arme Weesen, worden de 

Buijtenvaders mits deesen geauthoriseerd, om het onmondige kind van wijlen Klaas van der 

Wijk en Anna Camminga met namen Pieter in het Armen Weesenhuijs op te nemen en te 

verplegen. 

 

 

229. Den 9 November 1772, fol.89. 

Op den Requeste van Hendrik van Caamen, Gerrit Voerman, en Hendrik Arends als voogden 

over de minderjarige kinderen van wijlen Heimerik Gerrits versoekende een uijtgang van 

seven guldens tien stuiv(ers) 8 penn(ingen) ten profijte van de Stads Geestelijkheid gaande 

uijt sekere landerijen op de Oostermate te mogen aflossen tegens de gewone betalinge. 

Was geapost:  De verzogte aflosse van de gelibelleerde uijtgang word tegens drie percent op 

Paaschen eerstkomende geaccordeert. 

 

 

230. Den 14
den

 November 1772, fol.89. 

Op den Requeste van den Ontvanger deser Stads Domeinen, versoekende geauthoriseerd te 

mogen worden, om seker huijs van eenen Harmen Gerritsen, staande alhier op de Vloeddijk, 
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wegens agterstallige pagt van opgem(elde) H. Gerrits publicq te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buijten Quartier word de 

Ontvanger deser Stads Domeinen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

231. Den 16 November 1772, fol.89vo. 

Op den Requeste van de Weduwe van Pieter van der Horst versoeckende in de huire van de 

Stads Herberg gecontinueert te mogen worden voor nog tien volgende jaaren. 

De Suppliante word bij deesen in de huire gecontinueert voor nog tien volgende jaaren, 

ingaande met Petri des jaars 1700 vier en seventig, en sulx voor tweehondert vijf en seventig 

Car(oli) guldens ’s jaarlijks en onder betaling van het gewone plakkegeld. 

 

 

232. Den 19 November 1772, fol.89vo. 

Op den Requeste van Hendrik Snijder te kennen gevende, hoe hij het Veer van Campen op 

Meppel bereeds seventien jaren hebbende bediend voor de Weduwe Claas Jonker, dat deselve 

Weduwe thans 74 jaren oud sijnde, en hij Suppliant tot voorschreven Veer wel genegenheid 

hebbende, oversulks kwam versoeken om na dode van de Weduwe Klaas Jonker met het 

gelibelleerde Veer te mogen worden begunstigd, en dat dus aan hem van nu aan de surcivance 

daarvan mogte worden versekert. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Schutmeesteren word den Requestrant na dode 

van de Weduwe Claas Jonker met het Veer van hier op Meppel begunstigd, en daar toe desen 

voor acte van surcivance verleend. 

 

 

233. Den 19 November 1772, fol.90. 

Op den Requeste van Egbert Egberts uijt Mastenbroek, te kennen gevende hoe hij 7 ½ morgen 

in Marcelis Slag van de Geestelijkheid in huure hebbende, wel genegen was het selve met 

mest en als anders te verbeteren, dog waar toe veel tijd en kosten vereischt wordende so 

versoekt dieswegens om gemelde land in erfpagt of erfhuur te mogen hebben sjaars ad 10 

guldens met alle den onraad, slandsschattingen daarop staande mids aan hem de jaren 1769 en 

1770 wegens de verpondinge mogten worden geremitteerd. 

Was geapost:  Op het raport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid worden de 

gelibelleerde 7 ½ morgen in Mercelis Slag met derselver onraad aan den Requestrant voor den 

tijd van dertig jaren te rekenen van Martini 1770 ingaande, voor tien guldens jaarlijks in huure 

geaccordeert, mids daar van betalende slandsschattingen, en bij elke nieuwe verpagtinge de 

gewone plakkegelden, wordende dan het eerste jaarpagt ad tien guldens den Requestrant mids 

dezen geremitteerd. 

 

 

234. Den 23 November 1772, fol.90vo. 

Op den Requeste van de Wede van Pieter Camminga, versoekende als Grootmoeder van het 

onmondige kind van wijlen haar dogter Anna Camminga, met name Pieter, en welk kind bij 

Apostille van den 5 Novemb(er) 1772 in het Arme Weesenhuijs verpleegd was, dat het 

gem(elde) kind aan haar weder mogte worden uijtgegeven, zullende haar zoon Benjamin 

Camminga ’t zelve ’t Amsterdam tot zig nemen en opvoeden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd, en oversulks 

de Buijtenvaderen van het kinderhuijs geauthoriseerd, om het kleijnsoontje van de 

Requestrante, aan haar uijt opgem(elde) huijs te doen volgen. 
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[In marge]: De bij deze Requeste gedane offerte van Benjamin Camminga niet ten effecte gekomen zijnde, word verbleven 

bij den Apostille van 5 November 1772. 

 

 

235. Den 10 December 1772, fol.91. 

Op den Requeste van Lucas Gartman te kennen gevende hoe hij als voogd van de beide 

kinderen van Jan van Eimeren bij des Requestrants Suster Harmina Gartmans in egte verwekt, 

met namen Jan Hendriks en Jan Poulus sig verpligt vind, terwijl voorn(oemde) kinderen 

moeder reeds voor negen jaren is overleden, en nu laatstelijk op den 6 deses mede derselver te 

bestaan, om uijt aanmerking van het Groot Burgerregt van der kinderen vader en verdere 

voorouderen te versoeken, ten einde voorschrevene kinderen in ’t Groot Burger Weeshuijs 

mogen worden ingenomen en verpleegd. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant het Groot Burgerschap van de kinderen ten Requeste 

gemeld sal hebben aangetoond, sal op desselfs versoek ten requeste gedaan nader worden 

gedisponeerd. 

 
[In marge]: Den 18 December 1772. Op het ingekomen nader berigt ter Vergadering gelesen en geapprobeerd, worden de 

Weesemeesters der Grote Burgerwesen bij deesen geauthoriseerd en gelast om de minderjarige kinderen ten Requeste 

gelibelleerd in het voorn(oemde) Weeshuis te admitteeren en te verplegen. 

  

 

236. Den 15 December 1772, fol.91vo. 

Op den Requeste van de Erfgenamen van de Gemeensman Harmen Eckelboom te kennen 

gevende hoe sij de hof in de Groene Straat den 8
sten

 dezer ten overstaan van de Heeren 

Hoofdluijden van het Broederquartier publijcq geveijld, dog onverkogt gebleven, thans aan de 

Jode Salomon Marcus qq voor driehondert guldens hadden verkogt: Versoekende dat dese 

verkopinge mogte worden geapprobeerd, en de beide jongste medeerfgenamen tot het doen 

van de overdragt geauctoriseerd. 

Was geapost:  De verkopinge van de gelibelleerde hof word mids desen geapprobeerd, en de 

beide jongeste erfgenamen ten fine als bij den Requeste gemeld geauctoriseerd. 

 

 

237. Den 19 December 1772, fol.91vo. 

Op den Requeste van Wijndelt Noorenburg, versoekende approbatie tot eene overeengekomen 

uijtkoop tussen de Buijten Vaderen der Groot Burger Weesen, en hem Suppliant namens 

desselfs Nigt Christina Noorenburg wel eer in ’t Groot Burger Weeshuijs alhier verpleegt, en 

thans dienstbaar te Amsterdam, en zulks voor eene Sa. van 110 guldens. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeert, en 

dienvolgens de Buijten Vaderen van de Groot Burger Weesen geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

238. Den 19 December 1772, fol.92. 

Op den Requeste van Aart Assjes, Geestelijke Meijer op het Zuijdeinde van Camperveen 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen remissie van een jaar pagt. 

Was geapost:  De Suppliant word het jaar pagt over den jare 1769 mids desen geremitteerd, 

dog sal dan ook voor sijne arbeidsloonen desen jaren op het selve erve voor de Geestelijkheid 

gedaan niets mogen declareren ofte in Rekening brengen. 
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239. Den 19 December 1772, fol.92vo. 

Op den Requeste van Aart Dirks, Geestelijke Meijer van het erve de Pol op Camperveen 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen remissie van een jaar pagt. 

Was geapost:  De Suppliant word het jaar pagt over den jare 1769 mids desen geremitteerd. 

 

 

240. Den 21 December 1772, fol.92vo. 

Op den Requeste van de Wede Frans van Dijk, versoekende om haare grote Armoede eenige 

assistentie te mogen hebben. 

Was geapost:  De Suppliante word gebeneficeerd met 5 Goudguldens eens, te betalen door 

den Ontvanger deser Stads Domeinen voor rekening van de Stads lopende Kamer. 

 

 

241. Den 11 Januarij 1773, fol.92vo. 

Op den Requeste van Roelof Jans, Meijer van de Geestelijkheijd op Golemans erve, te kennen 

gevende, hoe hij dit erve voor den tijd van 10 jaaren voor eene Sa. van 20 guldens jaarlijks 

gehuirt heeft, dog versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat H.W.H.A. wilden 

permitteeren dat hij deze zijne pagt van opgem(eld)e erve voor gelijke jaarlijksche Sa. 

overdeede aan sijn Broeder Dirk Jans. 

Was geapost:  Op het raport van den tijdelijken Heer Kameraar van deser Stads 

Geestelijkheijd word het versoek ten Requeste gedaan, zo als het legt, geaccordeert mits 

deesen. 

 

 

242. Den 12 Januarij 1773, fol.93. 

Op den Requeste van M.J. Buschman, en Hendrik de Jonge ieder voor de halfscheijd 

eijgenaars van zeker stuk lands in de Koekoek gelegen bezwaart met een uijtgang ten profijte 

van deser Stads Geestelijkeijd ad f.6 - 5 - : versoekende dezelve uijtgang met 4 p(er) C(en)to 

te mogen afkopen. 

Was geapost:  De ten Requeste versogte afkoop word geaccordeerd mits deesen, dog niet 

eerder, dan op Paasschen des aanstaanden jaars 1774. 

 

 

243. Den 12 Januarij 1773, fol.93vo. 

Op den Requeste van Theunis Bakker, en Antoni Moesbergen, versoekende met voorkennis 

van de resp(ective) verdere Crediteuren te mogen worden geauthoriseert tot Curateuren in den 

insolventen boedel van Claas Martens. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan, geaccordeert, en de Remonstranten geauthoriseert ten fine als 

bij den Requeste versogt. 

 

 

244. Den 21 Januarij 1773, fol.93vo. 

Op den Requeste van Abraham Lankhorst en Peter Smit, versoekende geauthoriseerd te 

mogen worden tot Curateurs in den insolventen boedel van Menso van der Heijden cum 

uxore. 

Was geapost: De personen van Abraham Lankhorst en P. Smit worden mits desen 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 
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245. Den 25 Januarij 1773, fol.94. 

Op den Requeste van Gerrit Voerman en Albert Roelofs in qualiteijt als Voogden over de 

onmondige kinderen van wijlen Gerrit Jans en Woltertje Hendriks Rietberg Ehel: versoekende 

approbatie van eene gedaane verkoop van 1/3 part in een erve aan opgem(eld)e hunne 

pupillen toebehoorende aan de voor 1/3 part hier in mede geinterresseerde Klaas Hendriks 

Cum Uxore alles ingevolge het daarvan geformeerde Koop-Contract den Requeste annex. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde Verkoop word geaccordeert en geapprobeert 

mits deesen. 

 

 

246. Den 1 Februarij 1773, fol.94. 

Op den Requeste van Wolter Rijnders en Grietje Wijchers, versoekende, dat, alschoon sij te 

zamen volle Broeders en Zusters kinderen zijn, Hun W.H.A. hun Supplianten gelievden te 

permitteren, met elkanderen te huwelijken. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, en den 

Supplianten vrijheijd verleend met elkanderen te mogen huwelijken. 

 

 

247. Den 8 Februarij 1773, fol.94vo. 

Op den Requeste van Johan Frederik Schilder, om breedvoerig geallegeerde redenen, en wel 

speciaal om de afwesendheid van desselfs moeder consent om sig met Helena Schilders te 

moogen in den egt begeven. 

Was geapost:  Word gecontenteert in het versoek ten Requeste gedaan, en aan den Suppliant 

diensvolgens geaccordeert om sijn voorgenomen huwelijk met Helena Schilder te moge 

voltrekken. 

 

 

248. (Ongedateerd) [8 Februarij 1773], fol.94vo. 

Op den Requeste van de vier oudste kinderen van wijlen Pieter Naminck, versoeckende dat in 

plaats van haar absente broeder Willem Naminck, eene bequaam persoon moge worden 

geauthoriseert, om desselfs interest waar te nemen, en met haar te treden tot explicatie van 

hun ouderlijke nalatenschap. 

Was geapost:  De persoon van Mr. Assuerus Strokkel word mits deesen geauthoriseert ten 

fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

249. Eodem Die [8 Februarij 1773], fol.95. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van de Bovenkerk, versoeckende authorisatie, om ten 

laste van boven genoemde Kerk te mogen negotieren een Capitaal van een duisend guldens 

tegens 3 proCento om daarmede te kunnen betalen sodane Capitaal van gelijke duisend 

guldens, als aan haar qq: tegens den vijftiende April eerstkomende door de Erfgenamen van 

wijlen Gerard Cuiper is gedenuntieert. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisoren worden de Remonstranten 

geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

250. Den 15 Februarij 1773, fol.95. 

Op den Requeste van Teunis Bakker, Apotheker van de Arme Camer deser Stad,  

versoeckende, wegens het groot getal van sieken aan den Armenstaat gehorende een douceur  

of surplus boven sijn ordinaris tractement. 
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Was geapost:  De Remonstrant word begunstigt met vijftig guldens eens, te betalen door den 

Ontfanger der Stads Domeinen uit de lopende Kamer. 

 
[In marge]: Den 16 Julij 1774. Op den Requeste van Teunis Bakker van gelijken inhoud als hier nevens.  

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeert met vijf en twintig Car(oli) guldens eens te betalen door den Ontvanger 

deser Stads Domeijnen, voor reekening van de lopende Kamer. 

 

 

251. Den 16 Februarij 1773, fol.95vo. 

Op den Requeste van Everdina van der Horst te kennen gevende hoe met desselfs broeder 

Peter van der Horst alhier in ’t Groot Burger Weeshuijs is gealimenteerd geworden, en des 

Suppliants broeder thans overleden zijnde, en de erfportie ten behoeve van haar Suppliants 

broeder van sijn grootmoeder Heijltie Jans bij testament van den 14 Sept(ember) 1770 door de 

dood van sijn vader Peter van Dijk op hem gedevolveerd onder de Buijtenvaders van het selve 

Weeshuijs gesequestreerd of berustende, versoekende dat deselve portie aan haar voor ’t 

geheel of ten deele met uijtsluijtinge van gemelde huijs moge worden uijtgekeerd also buijten 

de uijtzet uijt voorschreven huis niets meer bezittende was. 

Was geapost:  Op ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeert, en word het 

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

252. Eodem [16 Februarij 1773], fol.95vo. 

Op den Requeste van de Ontfanger dezer Stads Geestelijkheid versoekende dat aan hem 

tegens Aart Hendrik Post wegens verschuldigde landpagt ter Sa. van f.127 - : - executie moge 

worden verleend. 

Was geapost:  De Remonstrant word geauctoriseerd met de executie te supersederen tot den 

eersten Meij eerstkomende, en wanneer de Meijer Aart Hendrik Post de gelibelleerde pagt als 

dan niet sal hebben betaald, daar van kennis te geven aan Schepenen en Raden ten fine van 

nadere dispositie, wordende de Remonstrant in desen voor diligent verklaard. 

 

 

253. Den 18 Februarij 1773, fol.96. 

Op den Requeste van de gesamentlijke tijdelijke Officieren van het Corps Cadetten dezer 

Stad, houdende om ten Requeste geallegeerde redenen versoek, dat Hun Wel Ed(ele) Hoog 

Agtb(are) in aanmerking neemende de meerdere Ordinaris Uijtgave, die sij tot soutien van 

opgem(elde) hunne Compagnie jaarlijks moeten impendeeren, zodanige middelen gelieven te 

beramen, dat zij tot het bestaan van opgem(elde) Compagnie, mogen blijven in staat gesteld. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 

dienvolgens het zelve afgewezen, en nader bij desen geinhaereerd de Clausule van den 

Apostille den 21
sten

 Februarij 1772 op den Requeste der Supplianten afgegeven. 

 

 

254. Den 18 Februarij 1773, fol.96vo. 

Op den Requeste van Geert Jans te kennen gevende hoe op sijn Turfdragersplaats hebbende 

opgenomen een Capitale somma van vijfhondert guldens, welke hem tegens de vervaldag 

sijnde opgezegt, en hij daar toe geen penningen kunnende bekomen, en dewijle des Suppliants 

vouwen minderjarige voordogter Woltertie Lubbers bij sijne vrouw en wijlen Lubbert 

Willems in egte verwekt, behalven de aan haar gedesigneerde vaderlijke goederen uijt hoofde 

van legaat bij testamente van wijlen Claas Vos besproken in vollen eigendom magtig is, een 

obligatie op Overijssel ten Comptoire van Vollenhove groot in Capitali Duizend guldens, en 

voorn(oemde) des Suppliants aangehuwde dogter gedurig en alnog met derselve moeder 
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deelgenoot van de Suppliants huisgezin is geweest en gebleven, so heeft de Suppliant 

vertrouwd van voorn(oemde) voogden met reden te mogen versoeken, dat de selve ten einde 

de Suppliant te gerieven mogten resolveren om in hare qualiteit voorn(oemde) Capitaal op te 

nemen, en daar voor so verre nodig voorschreven obligatie verbinden, en dienna dese 

genegotieerde penningen weder aan de Suppliant ter leen onder en met verband van desselfs 

Turfdragersplaats verstrekken, dog deselve voogden daarinne difficulterende, so was hij om 

redenen ten Requeste gededuceerd versoekende dat de voogden van desselfs aangehuwde 

dogter Woltertie Lubbers mogten worden geauctoriseert om in haar qualiteit ter leen op te 

nemen een summa van Vijfhondert guldens, en daar voor so verre nodig tot een pand in ter 

minne te geven voorschr(even) aan hare pupille gelegateerde obligatie, vervolgens dese 

opgenomene penningen aan de Suppliant en desselfs huisvrouwe met praestatie van 

behoorlijke rente en onder speciaal verband in forma van desselfs Turfdragersplaats ter leen te 

geven. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdluijden van Brunnepe, word geconsenteerd 

in ’t versoek bij den Requeste gedaan, en diensvolgens de voogden van Woltertie Lubberts 

geauctoriseerd ten fine als daar bij gemeld. 

 

 

255. Den 22 Februarij 1773, fol.97. 

Op het Request van de Voogden van Pieter Smit, houdende dat deze hunne pupille 

competeerd de halfscheid van eene Obligatie ten lasten van deze Provintie ten Comptoire van 

Vollenhoven groot in Capitaal vijfhonderd Guldens, waar van de andere halfscheijd aan Jan 

Hendrik Smit, meerderjarige broeder van hunne voorschr(even) pupille toebehoord; Dat 

Supplianten om voorschr(even) Jan Hendrik Smit wegens de voorschr(even) halfscheijd te 

voldoen, en deze geheele Obligatie voor hunner pupille te houden oirbaarst gedagt hadden een 

Capitaal van f.150 - : - Guldens welke de Jood Salomon Marcus junior, wegens restante koop 

penningen van zijn woonhuijs aan hunne pupille schuldig is, aan denzelven te denuntieeren en 

op te zeggen, en met deze penningen en enige anderen die de Supplianten in cas hadden of 

nog zouden krijgen, voorschr(even) Jan Hendrik Smit te voldoen, versoekende door 

Schep(enen) en Raden geauthoriseerd te mogen worden om voorschr(even) denuntiatie en 

opzage te mogen doen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hooftlieden van het Broeder Quartier word 

geconsenteerd in het versoek ten Requeste gedaan, en dienvolgende de Supplianten 

geauthoriseerd om de versogte denuntiatie en opzage te moogen doen ten fine daar bij 

gemeld. 

 

 

256. Den 25 Februarij 1773, fol.98. 

Op den Requeste van Gerrit Reusel van IJsselmuijden, in huwelijk hebbende Hendrikje Prins, 

Grootburgerdogter deser Stad, versoekende om binnen deze Stad te mogen komen inwoonen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 

oversulks afgeslagen mits deesen. 

 

 

257. Eodem [25 Februarij 1773], fol.98. 

Op den Requeste van Aart Louwsen Post, en Thijs Gerritsen Voerman als voogden over de 

minderjarige kinderen van wijlen Daniel Beck en Hendrikje Beck gebooren Cock: te kennen 

gevende hoe hunner pupillen moeder voorn(oem)d laatst getrouwt zijnde geweest aan Hendrik 

Wolters, en nu deser wereld overleden zijnde: zij voogden om gewigtige redenen hadden 

goedgevonden, om zig ter verkrijging van de wettige nalatenschap van opgem(elde) hunner 
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pupillen moeder; niet mede te immitteeren in den boedel van opgem(elde) boedel van Hendrik 

Wolters, maar met den selven dieswegens te convenieeren, en opgem(elde) nalatenschap af te 

kopen voor eene Sa. van dertig Guldens eens: Versoekende hiertoe de approbatie van Hun 

Weled(ele) H(oog) Agtb(are). 

Was geapost:  De ten Requeste gemelde uijtkoop word geaccordeert mits deesen, en 

dienvolgens de Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

258. Eodem [25 Februarij 1773], fol.98vo. 

Op den Requeste van Hendrik Wolters te kennen gevende: hoe zijne huijsvrouwe Hendrikje 

Jans Cock, eerst getrouwt geweest met Daniel Beck, nu dezer wereld zijnde overleden, hij 

Suppliant wel verpligt was om aan de Voogden van de minderjarige voorkinderen van wijlen 

sijne Vrouw, bij Daniel Beck in egte verwekt uijt te reijken per resto van de geheele 

erfuijtinge van wijlen hunner Pupillen Vaderlijke goederen eene Sa. van Vijfhonder en vijf en 

twintig Guldens: dog dat hij sig thans buijten magte gesteld vond om opgem(elde) Sa. van 

gerede penningen te kunnen praesteren gelijk ook niet om alsodanige Sa. van dertig guldens, 

als hij Suppliant tot erfuijtinge van voorschr(even) pupillen Moederlijke goederen aan 

derselver voogden (luijd bovenst(aande) Apostil) heeft uijtgeloost, thans in contanten te 

betaalen: Weshalven hij met opgem(elde) voogden geconvenieerd, om beijde voorn(oemde) 

Capitalen onder sig te blijven houden, tegens betaalinge van eene behoorlijke jaarlijksche 

rente, en tevens eene jaarlijksche afdoening van het Capitaal van Vijf en twintig Guldens. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde conventie tussen den Suppliant en de 

voogden van desselfs minderjarige voorkinderen word geaccordeerd mits desen, en 

dienvolgens opgem(elde) voogden geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

259. Den 6 Maart 1773, fol.99vo. 

Op den Requeste van Dr. G.J. Stennekes en H. Kroese als voogden over de nog 2 onmomdige 

kinderen van wijlen Jan Netman bij C.M. Haverkamp in egte verwekt te kennen gevende: hoe 

dat Wijntje van Marle wede van Claas Doorninck bij haare Testamentaire dispositie in dato 

den 26 Janu(arij) 1771 voor de Scholtus van Heerden gepasseerd onder andere tot erfgenamen 

van haare nalatenschap hadde genomineerd hisce verbis: En de Weduwe van Jan Netman 

tegenswoordig getrouwt aan Evert Top, en derselver kinderen bij wijlen geseijde Jan Netman 

in egte verworven voor de andere halfscheijd. 

Dat zij Requestranten, om voor te komen alle dispuiten die uijt de duijsterheijd van 

bovenstaande dispositie, tussen voorn(oemde) hunner pupillen moeder C.M. Havercamp, en 

hun Requestranten qqa zoude mogen of kunnen ontstaan, te rade geworden waaren, om niet 

deselve te convenieeren, in diervoegen, dat voors(chreven) hunner pupillen moeder  

C.M. Haverkamp, aan haare 2 nog onmondige kinderen als voors(chreven) voor hunne portie 

in  opgem(elde) erffenis en nalatenschap eens zoude uijtkeeren eene Sa. van éénhonderd 

Caroli Guldens, en dat daar mede over en weder zouden cesseeren alle actien ofte praetensien, 

uijt desen hoofde op eeniger wijse kunnende resulteeren. 

Versoekende zij Requestranten in voors(chreven) hunner qualiteijt hiertoe de approbatie en 

confirmatie van H.W.H.A. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde conventie word geapprobeerd en 

geconfirmeerd mits desen. 

 

 

260. Den 8 Maart 1773, fol.100. 

Op den Requeste van de Wede A. Avink versoekende een uijtgang ad 2 guldens 5 stuivers  
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4 penningen waarmede hare Loijerij aan ’t Bolwerk naast de hof van de Groot Burgerwesen 

beswaart was tegens vier percent op Paaschen 1773 te mogen aflossen. 

Was geapost:  De versogte aflosse tegens vier percent word mids desen geaccordeert op 

Paaschen 1774. 

 

 

261. Den 15 Maart 1773, fol.100vo. 

Op den Requeste van Evert Veen, versoekende dat desselfs voogden C. Visser Moulin en  

J. van der Wal mogten worden geauthoriseerd om uijt desselfs Grootvaderlijke penningen aan 

hem eenig onderstand en lijfs-behoeften te mogen bezorgen. 

Was geapost:  De Voogden van den Suppliant worden geauthoriseerd mits deesen, om van 

des Suppliants penningen eens te mogen ëmploijeeren eene Sa. van dartig guldens, tot 

aankoop van klederen en hunnen tot sijn lijfs-behoeften. 

 

 

262. Den 25 Maart 1773, fol.100vo. 

Op den Requeste van Gerrit Nieuwenhuijs en Lemina Voerman Ehel(ieden) te kennen 

gevende hoe zij in so eenen slegten toestand met haare zaken geraakt waren, dat zij 

genoodsaakt waren geworden hunnen boedel insolvent aan de Crediteuren op te geven 

versoekende oversulks dat H.W.H.A. uijt de meest gecrediteerde uijthebberen twee bequame 

persoonen tot executeuren in opgem(elde) hunnen boedel wilden nomineeren. 

Was geapost:  De persoonen van Dr. G.A. Herweier en L.Z. Kamerling worden 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld, egter buijten eenige kosten van den boedel. 

 
[In marge]: Den 21 October 1774. Is de persoon van Marten Rijgen in plaats van Dr. G.A. Herweijer, nu overleden, 

geauthoriseerd als hier nevens vermeld. 

 

 

263. Den 8 April 1773, fol.101. 

Op den Requeste van C.V. Moulin en J. van der Wal als voogden van Abraham Veen, 

minderjarige zoon van Bernardus Veen, versoekende authorisatie, om aan hunne pupil 

voorschr(even) tot uijtzetting voor zijne aanstaande reijse naar Neerlands Indien te mogen 

uijttellen sodanige penningen, als sij uijt hoofde van de op hem uijt sijn Grootvaders 

nalatenschap gedevolveerde erfportie nog onder hun berustende hebben. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buijten Quartier word het 

versoek ten Requeste gedaan, geaccordeerd so als het legd, en de Supplianten oversulks 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

264. Den 22 April 1773, fol.101vo. 

Op den Requeste van Bernardus Bruijnier, Organist van de Orgels in de Buijten en 

Broederkerken deser Stad, te kennen gevende hoe hij wegens zijne kennelijke lighaams-

zwakheden buijten staat is, zelve voorschr(even) zijne functie als Organist waar te nemen, 

versoekende overzulks dat sijn Schoonzoon Joh. Hendr. Bekker moge worden geauthoriseerd, 

om zo lange hij Suppliant zelve niet in staat zijn zal, de Orgels als voorschr(even) voor hem te 

mogen bedienen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd zo als het legd en des 

Suppliants Schoonzoon Joh. Hend. Becker mits desen geauthoriseerd om de Orgels in de 

Buijten en Broederkerken zo lange waar te nemen, als de Suppliant daartoe zelve onbequaam 

zal zijn. 
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265. Den 26 April 1773, fol.102. 

Op den Requeste van M. Valencijn, Burgermeester deser Stad, versoekende dat voor de 

persoon van H.J. Croff in Huwelijk staande te treden met des Suppliants Dogter  

W.J.H. Valencijn, drie Huwelijks Proclamatien op eenen dag mogen afgaan. 

Was geapost:  De Nederduijtsche Gereformeerde Kerkenraad deser Stad word mits desen 

geauthoriseerd, om voor de persoonen van H.J. Croff, en W.J.H. Valencijn, met den anderen 

staande te huwelijken, drie gebooden op eenen dag te doen geschieden. 

 

 

266. Den 29 April 1773, fol.102. 

Op den Requeste van Jan van Dijk, te kennen gevende hoe hij in huure hebbende seker land 

van deser Stads Geestelijkheijd, over den IJssel gelegen, genaamt Fortebroek: aan hetselve 

land verscheijde onkosten hadde aangewend, versoekende oversulks om in de huure van 

voorschr(even) land geduurende twee pagtjaren te mogen worden gecontinueerd. 

Was geapost:  Op het rapport van den H(ee)re Kamenaar van deser Stads Geestelijkheijd, 

word het versoek ten Requeste gedaan mits desen geaccordeert, en den Suppliant in de huure 

van het ten Requeste gementioneerde land voor twee pagtjaaren gecontinueerd. 

 

 

267. Den 3 Meij 1773, fol.102vo. 

Op den Requeste van Jan Peters, woonagtig op het Gasthuiserve in Oosterwolde, 

versoeckende om geallegeerde redenen, dat aan hem eenig remis van sijn agterstallige pagt 

moge worden verleent. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor expiratie van de maand Meij sal betaalt hebben het 

jaarpagt, dat verschenen is geweest Petri 1771 en voor Petri aanstaande het jaarpagt, dat 

verschenen is geweest Petri 1772, soo sal aan den Suppliant het derde jaarpagt Petri 1773, 

verschenen worden geremitteert, kunnende in het verder versoeck ten Requeste gedaan niet 

worden getreden, en word het selve dienshalven afgeslagen. 

 

 

268. Den 6 Meij 1773, fol.103. 

Op den Requeste van Roeloff Storm en Laurens van Wijhe, als Voogden over de minderjarige 

persoon van Daniel Nederbos, te kennen gevende, hoe derselver pupil wegens kennelijke 

lighaams gebreeken niet in staat was om te Amst(erdam) of elders de Chirurgie te kunnen 

exerceeren, en zij voogden egter geene penn(ingen) meer voor handen hadden om 

voorschr(even) hunne pupil te kunnen alimenteeren; Versoekende oversulks dat Hun 

W.H.Agtb. (niet tegenstaande deselve reeds de ordinaire jaaren gepasseerd was) egter uijt 

consideratie meergem(elde) hunne pupil in ’t Groot Burger Weeshuijs gelievden te doen 

alimenteeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de Groote Burgerweesen 

worden de Buijten Vaderen van opgem(elde) Weesen mits desen geauthoriseerd, om der 

Supplianten pupil Daniel Nederbos in voorschr(even) Weeshuijs in te neemen en te verplegen. 

 

 

269. Den 7 Meij 1773, fol.103vo. 

Op den Requeste van J.W. de Blanche, versoekende wegens sijne indispositie dat de 

vroegbeurte, welke hij niet heeft kunnen vervult krijgen, voor dese reijs moge stilstaan. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legd, word mids desen 

geaccordeert. 
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270. Den 13 Meij 1773, fol.103vo. 

Op den Requeste van Henderika Leemans, daarbij te kennen gevende, hoe sij in huwelijk 

sijnde getreden met Andries Lips geboortig van Srimmes, dat deselve haar man sig sedert den 

8 Maart 1766 hebbende geabsenteerd sonder te weeten waaran toe nogte of levendig of dood 

is, en sij dus op een moedwillige wijse van hem is verlaten waardoor haar regtveerdige 

redenen om tot egtscheidinge te contenderen geschapen sijn, versoekende dieswegens aan 

haar mogte worden verleend edictale citatie ad valvas na costume locaal en ten fine en effecte 

als na regten. 

Was geapost:  De versogte edictale citatie ad valvas word mids desen geaccordeert. 

 

 

271. Den 18 Meij 1773, fol.104. 

Op den Requeste van Menso Lankhorst, huurder van twee Geestelijke Maaten deser Stad 

versoekende: also voorschr(even) Maten sterk met russen beset waren, en in gantsch slegten 

staat waren, en hij er nu eenige honderden voêren mest hadde opgebragt, auctorisatie om 

deselve dit jaar te mogen scheuren, en dan met haver en wild klaverzaad weder te mogen 

toezaaijen. 

Was geapost:  Op het rapport van den Heere Kameraar van de Geestelijkheijd, word het 

versoek ten Requeste gedaan, so als het legd, geaccordeert mits desen. 

 

 

272. Eodem [18 Meij 1773], fol.104vo. 

Op den Requeste van B. Twent en H. Backer, Kerkmeesteren van het G(eertruijden) en 

C(atharinen) Gasthuijs, versoekende authorisatie, om als Kostkopers in opgem(elde) Gasthuijs 

te mogen aanneemen de persoonen van Pieter van de Velde geb(oren) Ao. 1720 en Johannes 

Vroegensteijn geb(oren) Ao. 1726 onder betalinge van eene Capitale SA. van f.3600 - : - eens, 

ten profijte van gem(elde) Gasthuijs. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteijt mits desen geauthoriseerd, om de 

persoonen van Pieter van de Velde, en Johannes Vroegensteijn. Als Kostkoopers in het 

G(eertruijden) en C(atharinen) Gasthuijs aan te neemen. Mits ten profijte van gem(elde) 

Gasthuijs eens betalende eene Sa. van drieduijsend en agthonderd Car(ol)i guldens. 

 

 

273. Den 24 Meij 1773, fol.104vo. 

Op den Requeste van P. Elseneur, en B.F. Schults als Voogden over Hermen Jan Croff te 

kennen gevende hoe sij Supplianten vaardig sijnde tot het doen van behoorlijke conclusive 

Rekening van hunne Voogdij, egter voor af dienden te worden geliquideert en betaald eenige 

schulden ten laste van hunne pupil ingekomen en uijt oorsake van hunne voogdij 

gecontraheert waartoe geen gerede penningen voorhanden waren of voor eerst uijt de 

opkomsten der goederen kunnen worden getrokken dieswegens versoekende te mogen 

worden geauctoriseerd om eene capitale somma van drie hondert en vijftig guldens te leen te 

mogen opnemen en daar voor een eigendommelijke obligatie van derselver pupil ten laste van 

dese provintie van Overijssel so verre nodig tot een pand in minne te mogen overgeven en 

verbinden. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hunne qualiteit geauctoriseerd, om ten behoeve 

van derselver pupil Hermen Jan Croff te mogen ter leen te neemen eene somma van 

driehondert car(oli) guldens tegens een intrest niet exederende drie percent jaarlijks, en 

daarvoor een eigendommelijke obligatie van derselver pupil, so verre nodig tot een pand in 

minne over te geven, ten einde met voorschrevene somma de pressanste schulden van hun 

pupil te kunnen betalen. 
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274. Den 27 Meij 1773, fol.105vo. 

Op den Requeste van Andreas Gosuinus Daandels gepromoveerd Doctor in de regten, 

versoekende admissie om Parthijen voor deser Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant word geaccordeerd, om Parthijen voor deser Stads Banken 

advocando te mogen bedienen. 

 

 

275. Den 29 Meij 1773, fol.105vo. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Leden van de Oude Vlaminger Mennoniten Gemeente 

binnen deze Stad: versoekende approbatie, tot eene ten requeste geannecteede Conventie, 

tussen hun Supplianten aan de eene, en Gecommitteerdens van de Generale Oude Vlaminger 

Societeijt binnen Groningen opgerigt, aan de andere zijde: waar bij zij de effecten en 

Capitalen aan opgem(elde) Societeijt binnen deze Stad in eijgendom toebehorende, aan 

opgem(elde) Generale Societeijt souden afstaan en cedieren; tegen een reciproque verband 

aan zijde van meergem(elde) Generale Societeijt, om in val van verarming van eenige van hun 

Supplianten deselve ten allen tijden van het nodige te zullen voorsien. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienvolgende het selve afgewesen, en zal het Capitaal en effecten, aan de Gemeente der Oude 

Vlaamsche Mennoniten binnen deze Stad, bij den Requeste gemeld, toebehoorende, aan 

dezelve privativelijk verblijven, zonder ook van hier na elders te mogen worden 

getransporteerd: ten eijnde daar uijt de behoeftige persoonen en huijsgezinnen van 

voorschrevene Gemeente binnen deze Stad de nodige handreijkinge te kunnen laten 

toekomen, onder directie mede van Lodewijk Sorg Kamerling, blijvende voorsts het 

apointement van den 27 April 1761 stand houden. 

 

 

276. Den 5 Junii 1773, fol.106vo. 

Op den Requeste van den Hr. Burge(meester) A. Crops, in qualiteit als administrateur van 

deser Stads paardevulmolen, versoeckende Authorisatie om ten laste van de vulmolen te 

mogen negotieren een Capitaal van f.1700 - : - te strekken tot aflosse van een gelijk capitaal 

aan Dr. E.H. van Marle. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeert, en de Heer 

Remonstrant invoegen versogt, geauthoriseert. 

 

 

277. Den 14 Junij 1773, fol.106vo. 

Op den Requeste van J.W. de Blanche, versoekende wegens desselfs ziekte en swakheid, 

(waar door, schoon daarvan mogte beteren, hij sig egter eenigen tijd van de predikdienst sal 

moeten onthouden), een proponent te mogen aanstellen, en dat hem mede ten dien einde een 

subsidie als een douceur ter goedmaking van de onkosten mogte worden geaccordeert. 

Was geapost:  Het word aan den Remonstrant mids dezen geaccordeert, om bij provisie een 

proponent, tot genoegen van Schepenen en Raden, te mogen aanstellen. 

 

 

278. Den 21 Junij 1773, fol.107. 

Op den Requeste van den tijdelijke Kerkmeesteren van het Gertr(uijden) en Cath(arinen)  

Gasthuijs: versoekende authorisatie om als Kostkopers in opgem(elde) Gasthuijs te mogen 

inneemen de persoonen van Claas Stuijver oud 75 en Anna Hulscher oud 68 jaaren 

Ehel(ieden), onder betaling van eene Sa. van tweeduijsend Caroli guldens eens, en eene 
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zekere jaarlijksche huire voor het huijsje thans bij eene Kostkoopersse Remmers in gebruijk, 

tot zo lange een ander zal openvallen. 

Was geapost:  De tijdelijke Kerkmeesteren van het Gertr(uijden) en Cath(arinen) Gasthuijs 

alhier, worden mits desen geauthoriseerd, om de persoonen van Claas Stuijver en Anna 

Hulscher Ehel(ieden) als Kostkoopers in ’t gem(elde) Gasthuijs in te nemen, mits ten 

behoeven van het zelve huijs betalende eene Sa. van tweeduijsend Caroli Guldens eens: en 

dan nog daar en boven voor huijr van het huijsje van juffr. Remmers, zo lange een ander sal 

openkoomen, jaarlijks tien Guldens en tien stuijvers. 

 

 

279. Den 24 Junij 1773, fol.107vo. 

Op den Requeste van den Welede(le) Gestr(enge) H(ee)re W.F. van Knuth, Burgermeester 

deser Stad: te kennen gevende hoe wijlen sijne Kleijndogter Geertruijd Florentina van Knuth, 

bij wijlen desselfs Zoon Mr. F.C. van Knuth en S.M. Cromhout Ehel(ieden) in egte verwekt in 

den afgewakenen jaar 1772 aan Cabo de Goede Hoop zijnde komen te overlijden, van hem 

Suppliant door de Ed(ele) Weesmeesteren aan voorschr(even) Cabo de Goede Hoop, voor en 

aleer hem tot de aditie van de nalatenschap van wijlen voorn(oemde) sijne Kleijndogter te 

permitteeren, wierde gerequireerd Verklaaring in forma, dat naar deser Stadswetten de 

Ouderen met exclusie der Broederen en Susteren, en dien na de naaste opgaande in den 

bloede, Succedeeren in de nalatenschap van eenen sonder wettige descendenten en intestatus 

overledenen. Versoekende oversulks dat H.W.H.A. hem Suppliant deze verklaring gelievde te 

doen afgeven. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeerd zo als het 

legt en zal den Suppliant zodanige verklaring, als ten Requeste gemeld, in forma worden 

gegeven. 

 (Fiat insertio): 

Wij Burgemeesteren, Scheepenen ende Raaden der Stad Campen doen kond, certificeerende 

voor de waarheijd: dat volgens het versterf-regt binnen dese Stad vigeerende, wanneer iemand 

sterft zonder kinderen ofte andere descendenten na te laten, eerst de Vader en Moeder 

Succedeeren in des Overledene nalatenschap met uijtsluijtinge van des Overledenens 

Broeders ofte Zusters, ende daar na voorts opgaande de naaste in den grade en bloede. 

Waar van ons certificaat verzogd zijnde hebben wij het zelve niet willen weijgeren, om te 

strekken daar ’t behoort. 

Des ’t oirconde hebben wij desen met onser Stede Zegel en Subscriptie van een deder Stads 

Secretarien gedaan bekragtigen binnen Campen den 24 Junij 1773. 

L.S. (onderstand)  in fidem 

Was get(ekend) J.A. de Mist, Secret. 

 

 

280. Den 26 Junij 1773, fol.108vo. 

Op den Requeste van Hermen van Schooten versoekende dat aan hem, tot gebruijk van 

desselfs hanteering als Wagenmaaker, moge worden vergunt de opene plaats over desselfs 

huijs, agter de nieuwe Muire bij de Blaauwe-handspoort onder betalinge van een jaarlijksche 

thins aan de Stad. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Cameraars van de Stad, word de Remonstrant de 

opene plaats tegens over desselvs woonhuijs aan de Stadsmuire tot op het midden van de 

eerste beer na de Brede Stege, zo als door voorschr(even) Heeren Cameraars nader zal worden 

aangewesen, tot wederzeggens toe geaccordeerd, mits dezelve met een hek omringende, en 

daarvoor ten profijte van de Stad betalende een jaarlijksche thins van veertien stuijvers, die 

aan zijde der Remonstrants onlosbaar zijn, en voor de eerstemaal verschijnen zal op  
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Paasschen des aanstaanden jaars 1774. 

 

 

281. Eodem [26 Junij 1773], fol.109. 

OP den Requeste van Hermen Berghuijs, versoekende dat hem tot meerder voortzetting zijner 

houtnegotie moge worden vergunt eenige ledige plaatse agter de nieuwe Muure bij de Brede 

Steege, onder betaling van eene jaarlijksche thins ten profijte van de Stad. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word aan den 

Remonstrant tot weerzeggens toe geaccordeert de opene plaatse agter de nieuwe Muur, 

beginnende van het midden van den eerste beer na de Breede Steege toe, te rekenen van de 

Blaauwehand-poort: en strekkende tot aan de plaats thans bij de Smit Wilkes in gebruijk: mits 

er eene behoorlijke ruijmte en ingang blijve voor den Stadstooren daar midden in geleegen, zo 

als voorschr(even) Heeren Cameraars zal worden aangewesen, en dat beijde deze plaatsen met 

een hek omringd worden: Onder betalinge dan nog van eene jaarlijksche thinse ten profijte 

van de Stad van eenen Goudgulden, die aan zijde van den Remonstrant onlosbaar zijn, en 

voor de eerste maal verschijnen zal op Paasschen des aanst(aande) jaars 1774. 

 

 

282. Eodem [26 Junij 1773], fol.109vo. 

Op den Requeste van David Beijer: te kennen gevende hoe hij voornemens was alhier negotie 

in houtwaaren te beginnen, en over sulks versoekende dat aan hem mogte worden 

geaccordeert eene ledige plaats buijten de Karper-Poort aan den IJssel. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Kameraars van de Stad word aan den 

Remonstrant tot weerzeggens toe geaccordeerd eene ledige plaatse buijten de Karper Poort 

aan den IJssel zoo als hem door voorschr(even) Heeren Kameraars zal worden aangewezen: 

mits hij dezelve met een behoorlik hek omringe, en daar voor aan de Stad betale eene 

jaarlijksche thins van veertien stuijvers, die aan zijde des Remonstrants onlosbaar zijn, en 

voor de eerste maal verschijnen zal op Paasschen des aanstaanden jaarts 1774. 

 

 

283. Den 28 Junij 1773, fol.110. 

Op den Requeste van J.R. van Eem, Schoolm(eeste)r en voorzanger aan de Broederkerk, 

houdende dat deselve bij gelegenheid der Vacature van de Schoolm(eeste)r en voorzanger 

plaats aan ’t Buijtenschool den kerkendienst aan dat School onderhorig, den tijd van bijna een 

half jaar had waargenomen, en deswegens versoekende (also ook eenige schriften door hem 

op ’t Stadhuijs vervaardigt sijn), dat Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) het een en ander in 

overweginge geliefden te neemen. 

Was geapost:  De Requestrant word voor het waarnemen der kerkendienst bij gelegenheid dr 

vacature van de Schoolmeester en voorzanger plaats aan de Buijtenkerk, als mede voor 

desselfs vervaardigde schriften ten dienste van de Stad, mids dezen geaccordeert een somma 

van tien ducaten eens, te betalen door de Ontfanger deser Stads Geestelijkheid voor Rekening 

van de lopende Camer. 

 

 

284. Den 1 Julij 1773, fol.110vo. 

Op den Requeste van den Weled(ele) Gestr(enge) H(ee)r M. Valencijn en D. Middelberg, 

beijde Administrateuren over de goederen van H.J. Croff te kennen gevende hoe zij met 

voordeel zouden kunnen verkoopen de helft in 12 gresen land in Oosterwolde, toebehoorende 

voorschr(even) H.J. Croff, en rentende ongeveer tegen 2 P(er)Cento, en met de penningen 

daarvan komende, weder aflossen sodanige Capitalen rentende 3 P(er)Cento, als ten lasten  
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van meergem(elden) H.J. Croff zijn genegotieerd, versoekende hiertoe H.W.H.A. approbatie. 

Was geapost:  het versoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd, en oversulks 

de Administrateuren over de goederen van H.J. Croff geauthoriseerd tot de ten Requeste 

gementioneerde verkoping van de helft in 12 greesen land in Oosterwolde: mits dat met de 

penningen daar van provenieerende ter concurrenter Sa. sullen worden afgelost, zodanige 

Capitalen, rentende 3 P(er)Cento als ten lasten van voorschr(even) H.J. Croff zijn 

genegotieerd. 

 
[In marge]: Den 9 Saeptember 1773. Op den nadere Requeste van nevenstaande Supplianten te kennen gevende, hoe sij het 

gement(ioneerde) land finaal verkogt hadden voor eene Sa. van f.1100 - : - versoekende daartoe H.W.H.A. approbatie. 

Was geapost:  De verkoop van het ten Requeste gementioneerde land word geaccordeert mits deesen, en oversulks de 

Supplianten in hunne qualiteijt geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 
 

 

285. Den 10 Julij 1773, fol.111. 

Op den Requeste van Teunis Nuijs, versoekende geadmitteerd te mogen worden, om Parthijen 

voor deser Stads Banken Procurando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Suppliant word mits deesen toegelaten, om Parthijen Procurando voor 

deser Stads Banken te mogen bedienen. 

 

 

286. Den 10 Julij 1773, fol.111. 

Op den Requeste van Johanna Sendels, en Petronella Esra, te kennen gevende, hoe sij door 

swaare siektens en andere ongelukken in grote armoede en schulden gekomen waren, en 

versoekende oversulks met inhaesie van haare Requeste van den 13 Julij 1772, dat de 

Administrateuren haarer Moederlijke erffenisse mogte worden geauthoriseerd, om de nog 

resteerende penningen van voorschr(even) erffenis, die na aftrek der onkosten en schulden 

buijten de renten, zouden bedragen f.32 - 15 - aan haar uijt te tellen. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het versoek bij dezen Requeste gedaan, en dien 

volgens de Administrateurs van desen penningen de E(dele) Willem Knog, en E.B. van 

Campen geauthoriseerd om na betalinge der gerigstreerde penningen en andere schulden in 

den Requeste gemeld, het restant van de gelibelleerde penningen aan de Supplianten uijt te 

reijken. 

 

 

287. Den 15 Julij 1773, fol.111vo. 

Op den Requestevan J. van Wijhe en Abr. Balkman Buijten Vaderen van de Arme Weesen, te 

kennen gevende hoe sij waren gequalificeerd van de Diaconie te Oost-Zaandam om de 

intresse waar te nemen van hunne pupil Jan de Haan, Zoon van wijlen Lambert de Haan, in 

desselfs Groot Vaderlijke erffenisse van wijlen Jannes de Haan. Dat zij het huijs in dezen 

boedel bevonden zijnde nu voor eene Sa. van f.400 - : - in erfportie hadden toegerekend aan 

hunne medeerfgenaam Gerrit de Haan: verzoekende dat Hun W.H.Agtb. hun in 

voorss(chreven) qualiteijt hier toe verder gelievden te qualificeeren, en deze Conventie 

approbeeren, 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde Conventie word geaccordeerd mits deesen en 

oversulks den Suppliant geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

288. Eodem [15 Julij 1773], fol.112. 

Op den Requeste van J.C. de Winter, Lieut(enant) Coll(onel) bij de Trouppes van den Staat, te 

kennen gevende hoe hij voorneemens was eerlang van hier naar de Colonie Demerarij te 
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vertrekken oversulks versoekende dat H.W.H.A. hem gelievden te geven eene verklaaring van 

zijn goed gedrag geduirende dessselfs inwooning binnen deze Stad. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd, en zal aan dn 

Suppliant eene verklaring, als bij Requeste vermeld, worden uijtgegeven. 

  (Fiat insertio) 

Wij Burgermeesteren, Scheepenen en Raden der Stad Campen doen hier mede te weeten: hoe 

J.C. de Winter Lt. Coll. Bij de Trouppes van den Staat sig bij Requeste aan ons geaddresseerd 

heeft, en daar bij te kennen gegeven, hoe hij voorneemens was, eerlang van hier naar de 

Colonie Demerarij te vertrekken, oversulks versoekende dat wij hem wilden geven eene 

verklaaring van desselfs goed gedrag, geduirende sijne inwooning binnen onze stad: Welk 

verzoek wij hem niet hebbende willen weijgeren, so verklaaren wij hier mede, dat 

opgem(elde) J.C. de Winter nu ruijm 23 jaaren binnen onse Stad gewoond heeft, en dat hij 

zig, voor zo verre ons bewust is, geduirende dien tijd altijd heeft gedragen als een goed en 

eerlijk ingezeten toestaat. 

 T’ ourconde etc.  in fidem 

L.S.  (: was get:) J.A. de Mist. Secret. 

 

 

289. Den 17 Julij 1773, fol.113. 

Op den Requeste van Steven Barends de Jong geboortig van Hattum daar bij te kennen 

gevende hoe van sijne jeugd tot Zeevaard sijnde opgeleijd hebbende ongesien om daarinne te 

continueren, thans het schip van Theunis van der Sluijs in het veer van dese Stad op 

Amsterdam varende gekogt hebbende, en deswegens versoekende om praestitis preaestandis 

solutisque solvendis met het grote Burgerregt deser Stad te mogen worden begunstigd, en 

vervolgens de gelibelleerde aankoop van het schip van Teunis van der Sluijs goed gekeurd en 

de Suppliant daar mede onder voldoeninge van de ordres en requisiten als ordinaris mede 

Veerschipper van dese Stad op Amsterdam en vice versa moge worden geadmitteerd. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Requestrant met het grote Burgerregt deser Stad begunstigd, mids betalende de 

Jura en doende den eed daar toe staande en wanneer den Requestrant desselfs vaste 

woonplaats binnen dese Stad sal komen te fixeren, word teffens de koop van het gelibelleerde 

schip van Theunis van der Sluijs geapprobeerd, en hij daarmede als Veerschipper van dese 

Stad op Amsterdam en vice versa geadmitteerd, mids verder voldoende aan de ordres en 

requisiten van voorschreven Veer. 

 

 

290. Den 2 Augustus 1773, fol.113vo. 

Op den Requeste van Dus. J.W. de Blanche versoekende om breedvoerige ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat desselfs Woensdagsbeurt, tot ertijd van een proponent sal voorsien 

sijn, moge stilstaan, en dat geduirende dien tijd mede alleen in de Broederkerk moge gepreekt 

worden. 

Was geapost:  Om redenen ten Requeste gemeld word de Remonstrant mids desen 

geaccordeert, om sijn Woensdagsbeurt te mogen laten stilstaan, tot de tijd toe, dat hij van een 

bekwaam proponent tot het waarnemen van desselfs dienst sal voorsien sijn, en sal mede tot 

aan dien tijd toe des Sondags Morgens alleen in de Broederkerk gepredikt worden. 

 

 

291. Den 2 Augustus 1773, fol.114. 

Op het Request van Gerrit ten Hoven en Hendrik van Dijk als voogden van het onmondige 

kind van den eersten Requestrant, versoekende authorisatie om 6 greesen land in 12 greesen 
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land in Oosterwolde gelegen ten meesten nutte hunner pupille te mogen verkopen, en de 

penningen daar van provenieerende, weder op eene goede hypotheecq te mogen beleggen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder en 

Cellebroedersquartier word het versoek ten Requeste gedaan, zo als het legd, geaccordeerd 

mits deesen, en oversulks de Remonstranten geauthoriseerd, om het ten Requeste 

gementioneerde landen op nadere approbatie van Scheepenen en Raden ten meesten nutte 

hunner pupillen te mogen verkopen. 

 

 

292. Den 12 Augustus 1773, fol.114vo. 

Op den Requeste van de Heer Burgermeester L.E. Daendels, versoekende te mogen aflossen 

een uitgang uit een hof en bogaart, buiten de Hagenpoort, groot vier gulden en vier st(uivers) 

jaarlijks op Paassen verschijnende ten behoeve der nooddruftige Armen deser Stadt etc. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, en de bedienaren der armen, invoegen versogt geauthoriseert. 

 

 

293. Den 19 Augustus 1773, fol.114vo. 

Op den Requeste van Jan Klaasen, daarbij te kennen gevende hoe hij aanstaande Petri staat op 

te varen op een erve dat de Suppliant gekogt heeft van de Gemeensman Jan de Haan, gelegen 

bij de Roskam aan de Noordwendiger Dijk, dat daarbij gelegen is een stuk hooijland van de 

Stad, doorgaans Hagewoltsland genaamt, hetwelke des Suppliants Schoonvader, en nu na 

desselfs overlijden bij de Suppliant, en sijn Schoonbroeders word gebruikt en dewijle het 

selve land voor de Suppliant bij ’t gelibelleerde erve seer gelegen legt, en deselve daaraan wel 

genegen was ’t selve bij sijn erve te gebruiken, en also het selve land te St. Marten uijt de 

huure is, was hij dieswegens versoekende, dat hem het gelibelleerde land in huure mogte 

verblijven voor so lang als geoordeelt soude worden en sulks voor de pagt als daarop is. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

oversulks afgeslagen mids desen. 

 

 

294. Eodem [19 Augustus 1773], fol.115. 

OP den Requeste van Dus. J. Martinus v(an d(er) Upwich, versoekende dat tot meerdere 

vrijheijd van de nieuwe wooning door hem getimmerd op zijn hof aan de Sandberg, aan hem 

en zijne kinderen mogte worden vergund eene bepaalde plaats voor desselfs hof op 

Stadsgrond om deselve met een hek te mogen omringen, onder betaling van zodanige 

aequivalent als H.W.H.Agtb. zullen goedvinden. 

Was geapost:  Den Remonstrant word tot weerzeggens toe geaccordeert, om geduurende 

zijne en zijner kinderen leeftijd te mogen gebruijken de plaats voor deesselfs hof bij de 

Zandberg, strekkende voorwaarts van de uijterste punt van desselfs Coepel 26 v(oet) 

Rijnlands, en in de breedte van het hek staande aan het land van Jan Pastoor tot aan de sloot 

van de geplaneerde Sandberg, 78 voeten Rijnlands. Mits hij deselve behoorlijk met een hek 

omringe, en daarvoor ten profijte van Stads Pest en Gasthuijs betale eene jaarlijksche thinse 

van eenen Goudgulden, die aan zijde des Remonstrants onlosbaar zijn, en voor de eerste maal 

verschijnen zal op St. Marten 1774. 

 

 

295. Den 30 Augustus 1773, fol.115vo. 

Op den Requeste van Thomas van Groenouw versoekende dat hem moge worden 

geaccordeert om twee Huwlijks-Proclamatien op eenen dag te mogen hebben. 
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Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, zo als het legd, en den 

Suppliant geaccordeert, dat twee zijner Huwlijks-Proclamatien op eenen dag geschieden 

mogen. 

 

 

296. Den 9 September 1773, fol.115vo. 

Op den Requeste van Tobias Schrijver, te kennen geevende hoe hij voorneemens en 

genoodsaakt was, sijne Fabricq van geweeven Kanten en Langetten over de hand te slaan: en 

oversulks versoekende: dat H.W.H.Agtb. de erven van wijlen Pieter Buijtendijk mede Kanten  

Fabriqueur in dese Stad gelievden te ordonneeren, om voorends sijne Kanten Fabricq cum 

annexis te moeten overneemen. So als hij soude oordeelen te behoeven. 

Was geapost:  De Suppliant kan ten fine van de verkooping sijner geweeve kanten en 

langetten fabricq, handelen na sijne rade. 

 

 

297. Eodem [9 September 1773], fol.116. 

Op den nadere Requeste van Gerrit ten Hooven en Hendrik van Dijk voogden over de 

minderjarige kinderen van Gerrit ten Hooven te kennen gevende hoe zij ingevolge het 

appointement van H.W.H.Agtb. in dato den 2 Augustus 1773 nu voor eene Sa. van f.1100 - : - 

het daarbij gementioneerde land van hunne pupillen finaal verkogt hadden: versoekende 

daartoe H.W.H.Agtb. approbatie. 

Was geapost:  De verkoping van het land in den Requeste gemeld, de minderjarige kinderen 

van Gerrit ten Hooven toebehoorende voor de Sa. van f.1100 - : - guldens word mits dezen 

geapprobeerd, zo als die legd, en de Supplianten in hunne qualiteijt gelast en geauthoriseerd 

op voorschr(even) penningen met den eersten weder ten meesten profijte van voorschr(even) 

kinderen te beleggen, op approbatie van Scheepenen en Raden, onder aftrek alleen van 

veertien guldens voor het zuijveren van twee jaaren agterstedige verponding van 

voorschr(even) land. 

 

 

298. Den 13 September 1773, fol.116vo. 

Op den Requeste van Johannes Voest, versoeckende sig voor het ordinaire tantum van het 

Arme Weeshuis te moogen afcoopen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Provisoren word de versogte afcoop geaccordeert. 

 

 

299. Den 16
den

 September 1773, fol.116vo. 

Op den Requeste van Dirk en J. Middelburg, versoekende om den nageatenen boedel van 

wijlen hunnen Vader Jan Middelburg onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd zo als het 

legd, en oversulks den Supplianten geaccordeert, om hunner wijlen Vaderlijken boedel onder 

beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

 

 

300. Den 23 September 1773, fol.117. 

Op den Requeste van F.L. Rambonnet pro se en de Heeren W.F. van Knuth en C. Roldanus 

als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Do. J.J. Rambonnet, en S.A. Foccoma: 

te kennen gevende hoe sij thans bezig waaren om hunner pupillen boedel tot behoorlijke 

liquiditeijt te brengen, en waartoe sij contante penningen van noden hadden, so omme te 

betalen de onkosten bij het opsetten eener huijshouding noodsakelijk geimpendeerd, als ook 
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omme aan sijne en hunner pupillen oudste Suster, die kennelijk in dese huijshouding niet 

participeerd, Elisabeth Lucretia Rambonnet te rembourseeren, sodane penningen als deselve 

privativelijk aan den boedel hadde uijtgeschoten: versoekende oversulks auctorisatie omten 

lasten van voorschr(even) boedel en pupi(llen) te mogen negotieeren eene Sa. van f.1000 - : - 

Car(ol)i guldens eens. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeerd, zo als het 

legd, en oversulks de Supplianten geauthoriseerd, om eene Capitale Sa. van éénduijsend 

Car(ol)i guldens ten fine als bij Requeste gemeld te mogen negotieeren voor eene jaarlijksche 

rente niet excedeerende 3 p(er)C(en)to. 

 

 

301. Den 27 September 1773, fol.117vo. 

Op den Requeste van Jacob Karnen: te kennen gevende, hoe hij tegen Petri aanstaande 

gehuurt hadde het Erve Oldehuijs bij de sluijse aan den Swartendijk, dog nu wel weer 

genegen was op sijne tegenwoordige plaatse te verblijven, en dit gelibelleerde Erve aan den 

ouden en tegenwoordige Meijer weer over te laten op die Conditien waarop hij Suppliant het 

selve hadde gehuirt, waarmede die ook te vreden was. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits deesen geaccordeerd so als het 

legd. 

 

 

302. Eodem [27 September 1773], fol.118. 

Op den Requeste van A.E. van Lill, Wede Jongermaets te kennen geevende: hoe sij op den 9 

Janu(arij) 1767 ten profijte haarer minderjarige kinderen ter Secretarie alhier gesequestreerd 

hadde eene Obligatie ten lasten Zijne Koningl(ijke) Majesteijt van Deenmarken groot  

f.1000 - : - in dato den 1 Janu(arij) 1765 No.561. 

dat het Comptoir van de Heeren George Clifford en Zoonen kennelijk zijnde gemanqueerd, 

Sij Suppliante als nu genoodsaakt was ingevolge daar van gedaane advertissementen, 

voorschr(even) Obligatie, staande ten gen(oemden) Firma alsnu te doen overtekenen op de 

Firma van J. Dull en Zon(en). En naardien door de hand van den H(ee)r Secret(aris) Roldanus 

op meergem(eld)e Obligatie was genoteerd, dat deselve in manieren voorschr(even) ter 

Secretarie was gedeponeert, waar uijt dan bij dese overtekend ligt eenige swarigheijd voor 

haar Suppliante zoude kunnen resulteeren sij oversulks versogt door H.W.H.A. tot het ligten 

en doen verwisselen van gem(eld)e Obligatie behoorlijk te worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word 

geconsenteerd in het versoek bij den Requeste gedaan, en dienvolgende de Suppliante 

geauthoriseerd, om de Obligatie in den Requeste gemeld te doen verwisselen in manieren daar 

bij beschreven, mits de Suppliante bij handtastinge verklaringe doe, dat zij na gedane 

verwisseling de nieuwe Obligatie weder aan Scheepenen en Raden zal praesenteeren, om het 

gementioneerde verband daar op weder te doen aantekenen. 

 
[In marge]: Eodem (27 September 1773), fol.119. Heeft de Suppliante de gerequireerde handtastinge gedaan. In fidem  

J.A. de Mist, Secret. 

Den 20 Januarij 1774. Heeft de Suppliante de verwisselde Obligatie aan Schep(enen) en Raden weder geëxhibeerd, en is het 

ten Requeste gementioneerde verband op deselve wederom gesteld, als op de vorige. 

In fidem. J.A. de Mist, Secret. 

 

 

303. Den 30 September 1773, fol.119. 

Op den Requeste van Jurjen van Dijk, geboortig van Zwol versoekende om te mogen hebben  

het gebruijk van de touwbaane op het Broeder Bolwek, onder betaling van de thinse van 10  
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Guldens jaarlijks, so als altijd daar van is betaald geworden. 

Was geapost:  De Suppliant word op het rapport van de Heeren Kameraars met de 

Touwbaane op het Broeder Bolwerk begunstigd, mits ten profijte van de Stad betalende eene 

jaarlijksche thijnse van 10 Guldens uitegaan op Paasschen des aanstaanden jaars 1774. 

 

 

304. Den 11 October 1773, fol.119vo. 

Op den Requeste van Jan Dirks Heelstra woonagtig aan de Cuinre, te kennen gevende, hoe 

eenige landerijen aan de Cuinre thans bij Sake Rones en Peter Albert Poel in huure voor den 

tijd van 20 jaren, hij Suppliant wel genegen was met meerder andere deselve landen aan te 

kopen en na derselver waarde te betalen. Versoekende daarover met Haar Wel Ed(ele) Hoog 

Achtb(are) in ondehandeling te treden. 

Was geapost:  in het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dien 

ten gevolge afgeslagen mids desen. 

 

 

305. Den 14 October 1773, fol.119vo. 

Op den Requeste van V.J. van der Wijck geboren ten Oever, daar bij te kennen gevende, hoe 

sij het ongeluk gehad hebbende, dat snagts tussen den 14 en 15 Augustus een Boerenhuis van 

haar, staande op een erve, genaamt de Wester Ronde Blessche, gelegen op Steenwijckerwold, 

digt aan de Provintie van Friesland door onweder is afgebrand welkers opbouw noodsakelijk 

zijnde, dog waarinne deselve Eheman J. van der Wijck koomt te difficulteren versoekende om 

redenen ten Requeste geallegeerd dat Haar Weledele Hoog Achtb(are) Haar Remonstrante 

mogen gelieven te qualificeren, om tot weder opbouwinge van gem(eld) huis op de 

Westerronde Blessche te mogen negotieren eene somma van zestienhondert car(oli) guldens 

welke Sa. daar toe volkomen soude worden vereischt als sijnde 125 Voeten lank en circa 50 

Voeten breed, of inval onverhopentlijk hier toe meerder mogte vereischt worden, alsdan so 

veel meer, selfs tot drieduizend guldens toe. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buijtenquartier, hierover 

hebbende gehoord de Remonstrante alleen bij absentie van derselve Eheman, word 

geconsenteerd in het versoek bij den Requeste gedaan, en dien volgens de Remonstrante 

gequalificeerd, om de gementioneerde Somma van zestienhondert guldens, of inval 

onverhopentlijk hier toe meerder mogte vereischt worden, als dan so veel meer, tot 

drieduizend guldens toe te mogen negotieren ten fine bij den Requeste gemeld, om deselve 

penningen casuquo van derselver voorschreven Eheman of desselfs erfgenamen pro portione 

te mogen repeteren na haren goeden rade. 

 

 

306. Den 16 October 1773, fol.120vo. 

Op den Requeste van Aart Hendrik Post, versoekende dat aan hem op sijn pagt ter Sa. van 127 

guldens, 47 guldens mogte worden geremitteerd sullende dan de resterende pagt ad f.80 - : -  

op Petri 1774 prompte betalen, en daar voor tot borge stellen de persoon van David Jans, 

wonende aan de Swartendijk. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de verschuldigde pagt tegens Petri aanstaande sal 

hebben betaald tagtig guldens, so word aan deselve de resterende pagt ad seven en veertig 

guldens geremitteerd mids desen. 

 

 

307. Eodem [16 October 1773], fol.120vo. 

Op den Requeste van de Ontfanger van de Geestelijkheid, te kennen gevende hoe Aart  
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Hendrik Post al nog verschuldigd was f.127 - : - wegens een jaar pagt van twe Maten land in 

Dronthen verschenen Martini 1771, en hij bij apoinctement van den 15 Febr(uarij) sijnde 

gelast met de executie provisioneel tegens deselve te supersederen, versoekende te mogen 

weeten, hoe sig hier in verder sal gedragen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Cameraer van de Geestelijkheid, word Aart 

Hendrik Post op sijn verschuldigde pagt seven en veertig guldens geremitteerd mids de 

resterende pagt ter Sa. van tagtig guldens op Petri eerstkomende prompte betalende. 

 

 

308. Eod(em) Die. Den 16 Oct(o)b(er) 1773, fol.21. 

Op den Requeste van Gerardus van Grafhorst, versoeckende, om breedvoerig geallegeerde 

redenen, dat de E.E(dele) Jan de Haan, en Jan van Wijhe, als executeuren van seecker legaat 

ter Sa. van drie duisend guldens door wijlen Albert Credier besproocken, aan des Suppliants 

beide dogters Berendina, en Elisabeth van Grafhorst, mogte worden geauthoriseert, om uit 

voorn(oem)de legaat, aan hem tot sustentatie van sijn van sijn huisgesin te verstrekken eene 

Sa. van vierhondert guldens, op Conditie, dat de interesse van het alsdan nog overge sijnde 

Capitaal van ses en twintig hondert guldens welke en sijnen behoeve loopen, soo lang worde 

ingehouden, ten tijd het Capitaal weder tot drie duisend guldens sal sijn geaccresceert. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden word het versoeck ten Requeste 

gedaan, soo als het legt, mits deesen geaccordeert, en de E.E(dele) Jan de Haan en Jan van 

Wijhe, invoegens versogt geauthoriseert. 

 

 

309. Den 1 November 1773, fol.121vo. 

Op den Requeste van de Praedikanten dezer Stad versoekende dat H.W.H.Agtb(are) bij 

derselver voorgaande Resolutien omtrend het stilstaan van de Vrijdag morgen Winter beurten 

gelieven te continueeren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Vrijdags morgen Winterbeurt voor desen Winter weder gesucheerd. 

 

 

310. Eodem [1 November 1773], fol.121vo. 

Op den Requeste van Dus. de Blanche, versoekende dat de proponent Verschuijl, welke hij 

voor den tijd van drie maanden hadde geengageert, om bij provisie den gehele dienst waar te 

neemen, mogte worden geapprobeert en gequalificeert om Zondag aanstaande den dienst 

alhier volkomen te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de proponent Verschuijl geapprobeert, om den dienst alhier ingevolge vertoonde 

conventie van den 2 October deses jaars, op Zondag aanstaande te mogen aanvaarden. 

 

 

311. Eodem [1 November 1773], fol.122. 

Op den Requeste van Dus. E.D. van Lamsweerde, versoekende dat H.W.H.A. uijt aanmerking 

zijner zwakke lighaams gesteldheijd, die hem buijten staat stelden zijne Predik-dienst naar 

behoren te kunnen waarneemen. Geliefden te accordeeren, dat dezelve schikking als omtrend 

de Predikbeurten van Dus. Blanche hadde plaats gehad, eenige weeken ten zijnen behoeven 

nog bleef stand houden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd zo als het legd, en zal de 

schikking omtrend de Predikbeurten, zo bij Apostille van Schepenen en Raden van den 2 

Aug(ustus) laatstl(eden) verstaan is plaats te zullen hebben met Predikdienst van Dus. de 
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Blanche, alnog geduurende de eerstkomende ses weeken plaats blijven houden ten behoeven 

van den Suppliant. 

 

 

312. Den 4 November 1773, fol.122vo. 

Op den Requeste van de Ed(ele) Jan van Wijhe, Gemeensman deser Stad te kennen gevende 

hoe hij door een zwaar ongemak gezogd zijnde gaarne hadde, dat aan desselfs minderjarige 

kinderen voor zijn overlijden wierde geaccordeerd Veniam aetatis, zijnde de eene reds 23 en 

de andere 20 jaaren oud: en dat de persoonen van B. Twent en R. Storm mogten worden 

geauthoriseerd tot toeziende Curateuren over des Suppliants innocente Zoon Willem van 

Wijhe. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Suppliants minderjarige kinderen met 

naame Helmich en Berent mits deesen geaccordeerd ten fine van effecten als naar regten: En 

worden de persoonen van de Ed(ele) B. Twent en Roelof Storm geauthoriseerd over des 

Suppliants Zoon Willem van Wijhe in manieren als bij Requeste vermeld. 

 

 

313. Den 6 November 1773, fol.123. 

Op den Requeste van H. Schimmelpenning en R. Storm, als voogden over de kinderen van 

wijlen Adr. Doijer, te kennen gevende hoe de erfgenamen van Jacob Dojer Hendz: als 

executeur over den boedel van voorschr(even) Jacob Dojer Jacobz: over de in schulden van 

deselve boedel waren geconvenieert voor eene Sa. van f.650 - : - dat sij naauwkeurig 

ondersogt hadden, dat daar van niet meer soude kunnen provenieren, versoekende dieswegens 

te mogen worden gequalificeert, om tegens voorschr(even) Sa. van f.650 - : -  namens hunne 

pupillen deselve boedel aan Antonij Dojer Jacobz: te mogen cederen en overgeven. 

Was geapost:  Op ’t raport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert, en de Requestranten in hunne 

qualiteiten geauthoriseert, om namens hunne pupillen met en nevens de overige erfgenamen, 

de restante schulden van den boedel van wijlen Jacob Doijer Jacobz: te mogen cederen en 

transporteren aan Antonij Doijer Hendrikzoon voor de somma van ses hondert vijftig guldens, 

als breder bij den Requeste gemeld. 

 

 

314. Eodem [6 November 1773], fol.123vo. 

Op den Requeste van M. Valencijn en D. Middelberg als administrateurs der goederen van 

H.J. Croff, te kennen gevende hoe sij in gevolge authorisatie van H.W.H.A. ten behoeve van 

voorschr(even) H.J. Croff verkogt hebben de helft in sekere twaalf gresen lands in 

Oosterwolde, leenvoerig aan ’t Graafschap Zutphen, en dat de koper derselve hier in dese 

swarigheid maakte; dat dewijl de moeder als voogdesse van haar minderjarige Zoon  

H.J. Croff met dit land zijnde beleend geweest, en thans overleden noodwendig thans derselve 

Zoon hier mede weder beleend moeste worden, oversulks versoekende dat H.J. Croff moge 

worden gequalificeerd om voorschreven belening op zijn persoon te versoeken, en verder 

benevens sijn vrouw geauthoriseerd, tot het transport van voorschreven land. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert en dien ten gevolge H.J. Croff 

geauthoriseert, om  de belening van het land ten Requeste gemeld op sijn persoon te mogen 

versoeken, en verder om nevens desselfs Ehevrouw van ’t selve land transport en overdragt te 

doen naar leenregte. 
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315. Den 8 November 1773, fol.123vo. 

Op den Requeste van G. ten Spenke, en G. Biesterbos, te kennen gevende hoe zij wel genegen 

waaren om alhier ook eenige negotie in den Assche te beginnen en alsoo sij wel wisten, dat 

het verzamelen van de Asse binnen deze Stad op vrijheijd vallende, verpagt was aan de 

Gebroeders de Rooij, egter versogten dat het aan hun mogte worden geaccordeert, om den 

Assche van hunne eijgene huijsen, van hunne goede vrienden en naastbestaanden van hun 

werkvolk en die van andere plaatsen buijten dese Stad, mogen verzamelen en naar elders 

vervoeren: of zo dat alles aan hun niet kon worden geaccordeert, dan die van hunne versoeken 

als H.W.H.A: zouden raadsaamst oordeelen. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de Supplianten niet bevoegd zijn om eenige Assche binnen 

dese Stad of Vrijheijd vallende te verzamelen, nogte naar elders te vervoeren. 

 

 

316. Eodem [8 November 1773], fol.124vo. 

Op den Requeste van H. Berghuijs, verzoekende dat hem tot gerief zijner houtnegotie mogte 

worden vergunt, eene ledige plaats buijten de Blaauwehandse poorte, onder betalinge van een 

jaarlijksche thinse ten profijte van de Stad. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Kameraars van de Stad word aan den 

Remonstrant tot weerzeggens toe geaccordeerd de opene plaats buijten de Blaauwehands-

Poorte; leggende tusschen de loose thans bij H. van Schooten in gebruijk, en de daar op 

volgende tooren: Onder betalinge van een jaarlijksche thinse ten profijte van de Stad van 

veertien stuijvers, die aan zijde van den Remonstrant onlosbaar zijn, en ingaan zal op 

Paasschen den aanstaanden jaars 1774. 

 

 

317. Eodem [8 November 1773], fol.125. 

Op den Requeste van Reinder Hagen en Consorten te samen oppassers van de Brandspuit sub 

No.1. versoeckende, om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan Haar in gelijkheid der 

oppassers van de andere spuiten mogte worden toegelegt aan jeder ses guldens jaarlijks en dus 

voor hun vieren vier en twintig guldens. 

Was geapost:  Word geconsenteert in het versoek ten Requeste gedaan, en dienvolgens aan 

jeder der Supplianten voor het oppassen der brandspuit jaarlijks toegelegt ses guldens, uit de 

Stads Rentecamer te betalen. 

 

 

318. Den 2 Dec(em)ber 1773, fol.125. 

Op den Requeste van Gerrit Bos, houdende om geallegeerde redenen versoek, dat aan Hem 

mogten worden geremitteert drie jaaren agterstallige thins uit sijn beide huisen in de 

Herensmitsstege ’s jaarlijks ad f.4 - 4 - : en dus over de jaren 1767, 68 en 69 f.12 - 12 – 

aannemede de drie opvolgende jaren van 1770, 71 en 72 te betalen voor Meij aanstaande. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor expiratie van de maand April eerstkomende, ter 

Comptoire der Stads Domeinen sal hebben betaalt de halfscheid der agterstallige thins ten 

Requeste gemelt ter somma van f.12 - 12 - : sal aan denselven de andere halfscheid worden 

geremitteerd, soo als deselve in dat Cas geremitteert word bij deese. 

 

 

319. Den 13 Dec(em)ber 1773, fol.125vo. 

Op den Requeste van Hendrik Sonnenberg, alhier geboren, versoeckende met de kleine 

Burgerschap te mogen worden begunstigt, en verders aan Hem gepermitteert om met het 



Pagina 84 van 227 

schip, door Hem, van Gerrit Levering, aangecogt, het Amsterdamsche Veer te mogen 

bevaren. 

Was geapost:  De Suppliant word met de kleine Burgerschap desen Stadt begunstigt, mits 

praesterende den Eed daar toe staande, en voorts aan den selve geaccordeert, om met het schip 

bij Hem aangecogt, en ten Requeste gemelt, het Amsterdamsche Veer vice versa, als 

Veerschipper te mogen bevaren. 

 

 

320. Den 13 December 1773, fol.126. 

Op den Requeste van Dus. E.V.D. van Lamzweerde versoekende dat wegens sijne nog 

aanhoudende indispositie, de schikking omtrend de Predikbeurten bij Apostille van den  

1 November aan hem geaccordeert voor ses weken, al nog voor vier of desnood der 

vereischende voor ses weeken mogte worden gecontinueert. 

Was geapost:  De schikking omtrent de Predikbeurten van den Remonstrant bij Apostille van 

den 1
sten

 November deses jaars 1773 geaccordeert, word al nog ten behoeve van den 

Remonstrant in dien staat geprolongeert, voor dne tijd van ses weeken. 

 

 

321. Den 16 December 1773, fol.126. 

Op den Requeste van Frans van Ingen versoekende om breedvoerige ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat uijt consideratie voor hem Suppliants persoon, geboorte jaren, en 

van sijne triste omstandigheid, en dat uit eene singuliere gratie aan hem mogte worden 

geaccordeert ende gegeven een ample permissie, om publice in dese Stad; de plaats sijner 

geboorte en opvoedinge, en de vrijheid van deselve daar hij Suppliant sal komen goed te 

vinden, sig vrijelijk te mogen adresseren, adsistentie versoeken ende collecteren alles dan nog 

met vordere seer nedrige bede, dat sulks met Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) gunstige hoge 

permissie om sijne onmagt, gratis en onder cachet ter plaatse zijnes tegenwoordigen verblijff 

terug geworden mag. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetselve oversulks afgeslagen mids deesen. 

 

 

322. Den 30 December 1773, fol.126vo. 

Op den Requeste van D. Middelberg en A. Nieuwenburg als voogden over de kleinkinderen 

van wijlen de oud Burgerm(eeste)r G. van Dijk, versoekende dat de Rector der Latijnsche 

Scholen mogte worden gequalificeert, om ten behoeve van haar pupil G.A. Sablonière, thans 

ruijm een jaar op de Latijnsche Scholen zijnde geweest, en van redelijke vermogens voorzien, 

de nodige boeken voor stads Rekeninge te laten toekomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Scholarchen word het verzoek ten Requeste 

gedaan mids desen geaccordeert, en dien ten gevolge de Rector der Latijnsche Scholen 

geauthoriseert ten fine als daarbij verzogt; mids egter van den aankoop der benodigde boeken 

telken reise aan de Heeren Scholarchen de vereischte kennis gevende en derselver goedvinden 

daarover innemende. 

 

 

323. Den 4 Jannuarij 1774, fol.127. 

Op den Requeste van Gerardus Cellis te kennen gevende hoe hij gepagt hadde het Stads Erve  

de Kruijshoop, dat hij met Peter Krips, tegenwoordige Meijer op het zelve niet kunnende 

accoord geraken over het huijs die van ’t selve erve daartoe verzogt hadden de timmermans 

baasen Weenink en van Marle: dog dat dese beijden sig mede niet kunnende vinden, sij 
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Supplianten oversulks verzogten dat H.W.H.A. de stads Architect gelievden te authoriseeren, 

om opgem(elden) huijs eens te taxeeren op gemeene kosten. 

Was geapost:  De Stads Architect word de Timmermans baasen Weenink en van Marle mits 

desen geadjungeerd om de bij Requeste gelibelleerde taxatie te reguleeren. 

 

 

324. Eodem [4 Jannuarij 1774], fol.127vo. 

Op den Requeste van D.G. Dijk, en H. Scholte als voogden over de kinderen van H.J. 

Oldebroek versoeckende approbatie van de vercoop van een erfje te Wijhe, gemelte kinderen 

toe behorende en door Supplianten vercogt aan Derk en Jan Swart voor ses hondert guldens, 

sijnde f.75 - : - meerder als het selve aan hun pupillen uit hun grootvaderlijke boedel is 

aangereeckent sullende van gemelte f.600 - : - vierhondert blijven leggen op het 

voors(chreven) erfje als onbetaalde coopp(enningen) tegen drie Per Cento. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het 

versoeck ten Requeste gedaan, bij deesen geaccordeert, mits dat de Supplianten het contract 

deswegens geformeert, of nog te formeren ten eersten in orginali sullen moeten praesenteren 

ter approbatie van Schep(enen) en Raaden. 

 

 

325. Den 17 Jannuarij 1774, fol.128. 

Op den Requeste van Jan Jacob Korthoef te kennen gevende hoe hij wel genegen was te 

koopen sekere ses morgen lands gelegen in Mastenbroek en ’t Koekoeks blok aan de Zeedijk 

grensende, tussen Jacob Hollander en Verweij. 

Dat van die ses morgen vier morgen bekwaam sijnde om te turven, terwijl de twe andere 

morgens voor den dijk moeten blijven om te bepooten, de Suppliant wel soude willen 

aanbieden de somma van twee duizend guldens ofte so veel minder of meerder als soude 

worden gestipuleert, versoekende dat de Suppliant daarover moge worden gehoort, en de 

kooppenningen getermineert. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het selve 

oversulks afgeslagen mids dezen. 

 

 

326. Eodem [17 Jannuarij 1774], fol.128. 

Op den Requeste van Gerrit Claasen, Meijer op het erve de Sonnenberg, te kennen gevende 

hoe de vorige Meijer, Jan Hendriks Weijenberg in huure heeft ses morgen in ’t Middelblok 

voor 23 guldens jaarlijks boven de schattingen en ongelden, dan dat dat selve land 

voorschrevene Meijer Jan Hendriks Weijenberg niet wel langer soude convenieren, 

dieswegens versoekende, dat wegens de schaarsheid van hooij en weiland onder het erve de 

gedagte ses Morgen in twe campen gelegen in gebruik mag houden, dog also seer 

verwaarloost is, voor wat minder huure, om dat het selve land moet verbeteren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Cameraar van de Geestelijkheid word het versoek 

ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert, en sal dien ten gevolge de Requestrant de 

gelibelleerde ses Morgen, staande in de opslach cedul 1768 sub No.1, onder zijn erve hebben, 

en gebruiken voor een jaarlijkse verponding en Morgengelden, sullende voorschreven huure 

aanvang neemen met Petri 1774, en eindigen met expiratie van de pagtjaren van het erve op 

den Sonnenberg. 

 

 

327. Den 20 Jannuarij 1774, fol.129. 

Op den Requeste van Dus. E.V.D. van Lamzweerde versoekende om ten Requeste  
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geallegeerde redenen dat de gunstige schikkingen in de beurten tot den 1
sten

  Meij moge  

worden geprolongeert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de schikking omtrent de predikbeurten aan de Remonstrant bij Apostill€ van den 1 

November en den 13 December 1773 geaccordeert, verder ten behoeve van den Remonstrant 

in dien staat geprolongeert tot den 1
sten

 Meij deses jaars 1774. 

 

 

328. Den 20 Jannuarij 1774, fol.129. 

Op den Requeste van de Roedendr(ager) A. Leussink, te kennen gevende: hoe hij van de Stad 

in gebruijk hadde de Keijserinne tooren: dat deselve door ouderdom seer gescheurt en 

onbruijkbaar was geraakt, waarom hij thans versogt om de ledige plaats in de Louwen Poorte, 

opengevallen door de dood van wijlen de Ed(ele) Jan van Wijhe, voor eene jaarlijksche thinse 

in gebruijk te mogen hebben. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Kameraars van de Stad word aan den 

Remonstrant tot weerzeggens toe geaccordeerd de ledige plaats boven op de Louwen-Poorte: 

mits daar voor jaarlijks aan de Stad betaalende eene thinse van 14 st(uiver)s die aan zijde des 

Remonstrants onlosbaar zijn, en voor de eerstemaal verschijnen zal op Paasschen des 

aanstaanden jaars 1775. 

 

 

329. Eodem [20 Jannuarij 1774], fol.129vo. 

Op den Requeste van Egbert van Wijhe, versoekende dat hem tot voortsetting sijner kalk-

negotie, voor eene jaarlijksche thinse mogt worden in gebruijk gegeven de Louwen-Poorte, 

bij wijlen sijner Vader de Ed(ele) J. van Wijhe ten zelfden eijnde in gebruijk geweest. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Kameraars van den Stad word aan den 

Remonstrant tot weerzeggens toe geaccordeerd de ledige plaats beneden in de Louwen 

Poorte: mits daar voor jaarlijks aan de Stad betalende eenen Goudgulden, die aan zijde des 

Remonstrants onlosbaar zijn en voor de eerstemaal verschijnen zal op Paasschen des 

aanstaanden jaars 1775. 

 

 

330. Den 27 Jannuarij 1774, fol.130. 

Op den Requeste van D. Gerrit Dijk, L. Jans, en H. Scholte als voogden over de kinderen van 

Hendrik Jochems Oldebroek, praesenterende ingevolge apostille van den 4
de

 desen, als nu ter 

approbatie van Sch(epenen) en Raad het coopcontract bij den voorige Requeste 

gementioneert. 

Was geapost:  Het contract ten Requeste gelibelleerd en met exhibitum van deese dag 

geteickent, word bij deesen geapprobeert. 

 

 

331. Den 3
den

 Februarij 1774, fol.130. 

Op de Requeste van de Predicant de Blanche, te kennen gevende hoe de tijd van den 

proponent Verschuijl thans gepasseerde Zondag geeindigt is, en deselve niet heeft kunnen 

worden bewogen, om den dienst alhier verder voor den Remonstrant waar te nemen, dat hij 

ook alle mogelijke vlijt tot het bekomen van een ander Proponent heeft aangewend, dog 

vrugteloos versoekende in dese sijne verlegenheid dat Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) hem 

een middel mogen aan de hand geven om eens van die moejten en zorgen die hij tot het 
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verkrijgen van een vast proponent heeft aangewend en nog aanwent te worden ontheft 

moetende de  Remonstrant tegens aanstaande Zondag reeds zijn beurt bestellen, en waartoe 

hij niet in staat bevind. 

Was geapost:  Wanneer de remonstrant niet in staat is, om sijn beurt tegens aanstaande 

Zondag te bezorgen, word denselve in dit extra ordinaire geval voor dit maal geaccordeert, 

om sijne beurt als dan te mogen laten stilstaan, en zal in dien gevalle op aanstaande Zondag in 

de Broederkerk alleen worden gepredikt, dog word de Remonstrant teffens gelast, om in het 

vervolg sijn beurten te moeten besorgen, sullende op geene verdere versoeken van die natuur 

worden gereflecteerd. 

 

 

332. Den 5
den

 Februarij 1774, fol.131. 

OP den Requeste van Albertus Hulleman te kennen gevende hoe op den 15 Janu(arij) 

laastl(eden) gestorven is Hendrik Sullenaar, laast weduwnaar van wijlen de Requestrant sijn 

suster Hendrina Hulleman, nalatende twe onmondige kinderen, en apparentelijk een 

insolvente boedel, dat de Requestrant reeds eenige doodschulden, die men ten eersten gewoon 

is te betalen, voldaan heeft versoekende deswegens, dat vorder in gemelde sterfhuis sodane 

voogden of curateuren mogen worden gesteld, als Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) sullen 

goedvinden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier worden de 

E.E(dele) A. Balkman en A. Strockel mids desen tot Curateuren geauctoriseert ten fine als bij 

den Requeste versogt. 

 

 

333. Eodem [Den 5
den

 Februarij 1774], fol.131. 

Op den Requeste van Johannes Veltman en Derk Adolf Tonneman aangestelde Curateuren 

over de persoon en goederen van Hermannus Pleek, te kennen gevende, dat op den 1 Februarij 

laastl(eden) tussen de Requestranten en de broeder van deselve Hermannus Pleek, Arend 

Pleek en huisvrouw Maike Strangh onderling was geconvenieert speciaal dat voorschrevene 

Egtelieden haar Broeder Hermannus Pleek aannemen te onderhouden, en van kost, kleeren en 

wat tot onderhoud nodig is te voorsien, voor haar en hare erfgenamen, dog so bij aflijvigheid 

van voorschreven egtelieden derselver kinderen met haar broeder voorschreven niet konden 

leven, sullen die uijt den boedel mogen uijtkeren een duizend guldens, en daarmede volstaan. 

En dat daar tegen Arend Pleek en desselfs vrouw, sullen blijven in ’t bezit van de twe huisen 

en den gehelen inboedel alles ingevolge bijzijnde contract versoekende daar toe consent en 

approbatie. 

Was geapost:  De gemaakte schikking en ’t overgelegde contract, ten Requeste gemeld, en 

met exhibitum hujus diei getekend, word mids desen so als het selve legt geapprobeerd, en 

geconfirmeert. 

 

 

334. Den 14 Februarij 1774, fol.132. 

Op den Requeste van Sijbrand de Rooij, Ordinaris Veerschipper van hier op Hoorn en vice 

versa: versoekende dat om desselfs zwakheijd en ouderdom, en andere ten Requeste 

geallegeerde redenen, dit Veer aan desselfs Zoon Egbert de Rooij mogte worden 

overgedragen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesteren word des Suppliants Zoon 

Egbert de Rooij in plaatse van den Suppliant met het Ordinaris Veer van hier op Hoorn, en 

vice versa tot weerzeggens toe gebeneficeert: mits dezelve zorge drage dat voorn(oemd) Veer 

op de gezette veerdagen wel en naar behooren worde waargenomen. 
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335. Den 21 Februarij 1774, fol.132. 

Op den Requeste van Arend Dirks te kennen gevende hoe hij en Peter Gerrits beide 

Veerlieden zijn van Seveningen, dat sijn mede Veerman wegens sijn hoge jaren en blindheid 

hetselve Veer zedert langen tijd selfs niet meer heeft kunnen bedienen, en het selve dan door 

de een dan door een ander heeft laten waarnemen, dat ook de schuit en zijl van voorschreven 

Peter Gerrits in een bijna onbruikbare staat is, versoekende, dat gemelde Peter Gerrits moge 

worden geconstringeert (so hij de helft van de opkomsten wil genieten) ook sijn Veer dan 

mede voor de halfscheid te moeten waarnemen, of so sulks niet kan doen, om dan sulke lieden 

en schuit te moeten gebruiken, die tot het selfde Veer bekwaam en in staat sijn. 

Was geapost:  De Beklaagde word gelast sijne schuit en zeilen uijterlijk voor den 1
sten

 April 

eerstkomende in een bekwame staat te brengen, om sonder gevaar te kunnen worden gebruikt, 

op poene van nadere dispositie. 

 

 

336. Den 21 Februarij 1774, fol.132vo. 

Op den Requeste van de Heer Burgerm. A.H. ten Oever, versoeckende met het gebruick van 

het Bolwerk buiten de Hagenpoort begunstigt te worden. 

Was geapost:  De H(ee)r Remonstrant word met het gebruik van het Bolwerk ten Requeste 

gemelt, begunstigt tot wederseggens toe. 

 

 

337. Den 24 Februarij 1774, fol.133. 

Op den Requeste van Frans Gunning, Pagter van de Turfaccijs deser Stad, versoekende dat 

desselfs Vrouw of Zoon tot de Collecte van deese accijs moge worden geauthoriseerd. 

Was geapost:  Des Suppliants Vrouwe word mits deesen geauthoriseerd tot Collectrice van 

de gepagte Turfaccijs, mits deselve voor deesen Collecte stelle twee sufficiente borgen ten 

genoegen van Scheepenen en Raden. 

 

 

338. Den 28 Februarij 1774, fol.133. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Bedienaren deser Stads Armen, te kennnen gevende: 

hoe zij voor eenigen tijd op authorisatie van Scheepenen en Raden ten overstaan van de 

Heeren Provisooren verkogt hadden een huijsje toebehoord hebbende aan de overledene 

Wede van wijlen Paul Janssen Kruijd door den Armen Staat gealimenteerd geweest: dat ten 

lasten van voorschr(even) Wede was eene Obligatie groot 100 Car(oli) guldens ten behoeven 

van de erfgenamen van wijlen E. Schultz die boven dat nog ter verbetering van dit huijs 

hadden uijtgeschoten 52 guldens: en welke erfgenamen nu versogten uijt de kooppenningen 

van het nagemelde huijsje van voor en staande f.152 - : - guldens voldaan te worden: 

waaromtrend sij de intentie van H.W.H.Agtb. versogten te mogen weten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren worden de Bedienaren der Armen 

geauthoriseerd om aan de Erfgenamen van wijlen E, Schultz in voldoening van de ten 

Requeste gementioneerde Obligatie uijt te tellen eenhonderd Car(oli) guldens eens, nevens 

drie jaaren renten van dezelve tegens drie van het honderd in het jaar gerekent, sonder meer: 

en sulks om erheffelijke redenen, en sonder eenige consequentie. 

 

 

339. Den 1 Maart 1774, fol.134. 

Op den Requeste van de drie nagenoemde Predikanten van de Nederduijtsche Gereformeerde 

Gemeente deser Stad luijdende als volgt: 

Weledele Hooch Agtbare Heeren Burgermeesteren Scheepenen en Raden der Stad Campen. 
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Geeven met Schuldigen eerbied te kennen de ondergeschrevene Predikanten dezer Stadt: hoe 

deselve uijt U.W.E.H.Ab. Resolutie van den 24 Febr(uarij) 1774 gezien hebben, dat 

U.W.E.H.A. den Emeritus verklaarden D. de Blanche gelasten, voor de waarneming van 

zijnen Predikdienst zorge te dragen, tot dat desselfs plaatse door een ander Predikant zal 

vervult zijn: Hoe daarentegen de Classis van Campen bij Resolutie van U.W.H.Agtb. van den 

9 Nov(em)ber 1752 aangesteld is, om toen en in het toekoomende den Predikdienst, 

geduirende de Vacatuuren waar te neemen: en door de tijdelijke Predikanten dezer Stad, zo in 

den Kerkenraad, als op de classis op U.W.H.Agtb. ordre verklaart is: dat zulks bij alle 

vacatuuren zoude plaats hebben (ziet Kerkenraadts Acte 2 Nov(emnber 1752, en Acta Classis 

extraord(re) 6 Nov(ember) 1752) en den Classis zij daartoe op dezen grond heeft verbonden; 

gelijk het zelve ook niet alleen in alle successivelijk voorgevallene vacaturen, maar bijsonde 

ook in een zoortgelijk geval als dit bij het emeritus worden van Dus. Roldanus door de Classis 

tegen het genot van f.800 - : - s’jaars gepractiseerd is, ziet Acta Classis 1 Dec(em)ber 1755, 

en 23 Febr(uarij) 1756. Terwijl en nu de Classicale leden verwagten dat hun eerstdaags de 

lijst der beurten zal worden toegezonden, en de ondergeschrevene vreezen dat de Classis, 

wordende voorbij gegaan, zig zal reekenen ontslagen te zijn van de verbintenis in den jaare 

1752 aangegaan, tot merkelijken ondienst deser Gemeente, involgende vacatuuren: 

Zo neemen de ondergeschrevene de vrijheijd, zig tot U.W.Hoog Agtb. te wenden, om te 

verneemen, hoe zij zig in ’t tegenwoordige geval zullen hebben te gedragen. T. welk doende. 

get: J.M. van der Upwich, Arnold van Ermel, E.V.D. van Lamzweerde. 

NB. Tot bewijs dat de Classis voor Dus. Roldanus emeritus geworden zijnde gepredikt heeft, 

diend dat uijt de Acten van 1755 en 1756 blijkt dat er eene bedenkelijkheijd gerezen is bij 

H.W.H.Agtb. of de Classis tegen het volle tractament, of tegen f.800 - : - moest betaald 

worden. En is door H.W.H.Actb. verstaan, dat de Classis niet meer dan tegen f.800 - : - 

Competeerde. 

Was geapost:  Word gepersisteerd bij de Resolutie van den 24
sten

 Februarij 1774. 

 

 

340. Den 4 Maart 1774, fol.135. 

Op den Requeste van Laurens van Wijhe versoeckende van een half huis van Peter Staal op 

de Kooren Markt een stal te moogen maaken. 

Was geapost:  In het versoeck ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

dienshalven afgeslagen. 

 

 

341. Den 8 Maart 1774, fol.135. 

Op den Requeste van Dirk Lens, Jan Lens en Trijntje Lens te zamen kinderen en erfgenamen 

van wijlen derselver vader Pieter Lens: versoekende dat de persoon van Jacob Kelder moge 

worden geauthoriseerd om voor derselver afweezende broeder Laurens Lens, die uijtwijsens 

sijne bij Requeste geannecteerde missive, in persoon bij de explicatie deses boedels niet 

tegenwoordig zijn kan, zijne intresse daar bij te mogen waarnemen. 

Was geapost:  De persoon van Jacob Kelder word mits desen geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste gemelt. 

 

 

342. Eodem Die [8 Maart 1774], fol.135vo. 

Op den Requeste van de meeste Crediteuren van den geaufugeerden Claas Cleijder, 

versoeckende dat er twee bequame personen mogten worden gequalificeert, om de goederen 

van voorsc(hreven) Claas Cleijder te vercopen, en voorts het interesse der Crediteuren in 

derselve boedel waar te nemen. 
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Was geapost:  De personen van Theunis Bakker en Harmen Berghuis, worden mits deesen 

geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

343. Den 10 Maart 1774, fol.136. 

Op den Requeste van Gijsbert van Leeuwen en Maria van Volno Ehel(ieden) versoekende om 

haare hooge jaaren (als zijnde hij reeds 68 en zij 70 jaren gepasseerd) opkomende zwakheden 

en armoede met eene Kostgevers proeve in het H(eiligen) Geesten Gasthuijs te worden 

gebeneficeerd: en dat dan nog aan hun mogte worden vergunt de bewoninge van het kamertje 

laatst bij de Wede Marten Tragter bewoond geweest, mits daar voor ten profijte van ’t zelve 

Gasthuijs betalende tweehonderd Car(ol)i guldens. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd, zo als het 

legd, en de Supplianten gebeneficeerd met eene Kostgevers proeve in het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuijs, en word aan deselve geaccordeerd de bewoninge van ’t kamertje laatst door de 

Wede van wijlen Marten Tragter bewoond geweest, mits daar voor ten profijte van het zelve 

Gasthuijs betalende eene Sa. van tweehonderd Car(ol)i guldens eens: en dat dan nog derselver 

nalatenschap bij hun overlijden zal vervallen zijn ten profijte van bovengem(elt) Gasthuijs. 

 

 

344. Den 17 Maart 1774, fol.136vo. 

Op den Requeste van Vr(ouw)e  G. Fabius geb(oren) Worst, versoekende om de nagelatene 

boedel van wijlen haare zuster Sara Worst, onder beneficie van Inventaris te mogen 

aanvaarden. 

Was geapost:  De versogte beneficie van Inventaris word aan de Requestrante ten fine en 

effecten als naar regten mits desen geaccordeerd. 

 

 

345. Eodem [17 Maart 1774], fol.136vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van Groot Schippersgilde beklagende de Klein 

Schippers. 

Was geapost:  De Schippers van het Klein Schippers Gilde word mids desen gelast, om ten 

vorders met hunne schepen geen ledig vaatwerk, of andere vragtgoederen van hier na andere 

plaatsen, dan die tot haar Veeren behoren te vervoeren, bij een boete van 5 Goudguldens 

telken reise, dat sij buijten de plaatsen van hun Veeren eenige vragtgoederen sullen hebben 

vervoert, ten ware, dat sij van de een of ander burger alleen specialijk waren afgehuurt, om 

eenige vragt buijten hun Veeren te doen, en sulks als dan buijten praejuditie van ’t waarnemen 

hunner beurten konde geschieden. 

 

 

346.  Den 24 Maart 1774, fol.137. 

Op den Requeste van Geertruid Worst weduwe Fabius beneficiaire erfgenaam van wijlen hare 

suster Sara Worst versoekende dat de ontfanger van de Geestelijkheid mogte worden 

geauctoriseert, om de penningen die op Paaschen ten profijte van Sara Worst souden 

verschijnen aan haar Requestrante op quitantie uijt te tellen. 

Was geapost:  De ontfanger deser Stads Geestelijkheid word mids desen geauctoriseert ten 

fine als bij den Requeste versogt. 

 

 

347. Den 24 Maart 1774, fol.137. 

Op den Requeste van Jan Bosch, Egbert Bosch, Lulof Derks, en Derk Lulofs, gezamentlijke 
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Veerschipperen van Deventer op Rotterdam en vice versa: versoekende alzo thans hier geen 

Ordinaris Veerschipper op Rotterdam of terug, was aangesteld, dat zij mogten worden 

geauthoriseerd, om in het voorbijvaren van dese Stad op haare Ordinaris Veerbeurten de 

vragtgoederen van hier op Rotterdam en vice versa te mogen inladen en hier wederom te 

lossen op zodanigen voet als H.W.H.Agtb. zullen goedvinden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesteren, word in het versoek bij des 

Requeste gedaan, geconsenteerd, en worden de Supplianten dien ten gevolge vergund om bij 

provisie, en tot onse kennelijke wederseggens toe, het Veer van hier op Rotterdam en vice 

versa vrij en sonder betalinge van eenige regten aan het Schippers Gilde alhier te mogen 

bedienen, mids in het vorderen van de vragten Haar reguleerende na de lijst daar van bij ons 

voorheen gearresteerd, waar van bij desen mede een extract aan Haar sal worden ter hand 

gesteld, en word aan de Supplianten mits desen wel ernstelijk gelast, om wanneer uijt Zee 

komende eenige vragtgoederen in hebben, die alhier moeten worden gelost, met deselve niet 

voorbij te vaaren, maar terstond aan de wal af te zetten, bij poene van Scheepenen klaringe. 

 

 

348. Den 7 April 1774, fol.138. 

Op den Requeste van Dus. E.V.D. van Lamzweerde versoekende dat de proponent Brocades 

den Predikdienst op des ondergeschreven eigen kosten tot sijne herstellinge toe moge 

waarnemen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge geconsenteert, dat dexproponent Brocades den predikdienst provisioneel voor den 

Remonstrant op desselfs eigen kosten zal mogen waarnemen. 

 

 

349. Den 18 April 1774, fol.138. 

Op den Requeste van B.F. Schultz, te kennen gevende hoe hij in huure hadde een Stads Mate, 

die voor tegenswoordig in eene slegte staat was, waaromme hij voornemens was deselve te 

verbeteren, indien H.W.H.Agtb. dezelve hem voor een dubbeld pagtjaar geliefden aan te 

schrijven. 

Was geapost:  Wanneer bevonden word dat de Suppliant zijne gehuurde Mate zal hebben 

verbeterd in manieren als bij requeste vermeld, zal derzelve aan hem voor een dubbeld 

pagtjaar worden aangeschreven, mits betalende bij de nieuwe verpagting het plakkegeld daar 

toe staande, en zal de middelsloot bij vervolg altijd moeten schouwvrij gehouden worden, en 

onder de schouwe zijn. 

 

 

350. Den 21 April 1774, fol.138vo. 

Op den Requeste van J.W. van Romunde versoekende dat de Mate bij hem van de Stad 

gehuurt aan hem voor dubbeld pagt-jaar mag worden aangeschreven alzo hij dezelve als dan 

na behoren wilde mesten en verbeteren en het plakkegeld daar toe staande betalen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant zijne Mate zal hebben verbeterd in manieren als bij 

Requeste gemeld, en daar van behoorlijk doen blijken, zal dezelve aan hem voor een dubbeld-

pagtjaar worden aangeschreven, mits betalende bij de nieuwe verpagting het plakkegeld daar 

toe staande. 

 
[In marge]: Den 25 April 1774, fol.138vo. 

Is op den Requeste van Dirk van Grafhorst van gelijke inhout deselve dispositie gevallen. 

 Den 13 Junij 1774, fol.138vo. 

Zijn op de Requesten van Dirk Gerrit Dijk, en Arian van Toever van gelijke inhoud deselve dispositien gevallen. 

 Den 20 Junii 1774, fol.138vo. 

Is op den Requeste van Roelof Kruiminck, van gelijke inhout, deselve dispositie gevallen. 
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351. Eodem Die [25 April 1774], fol.139. 

Op den Requeste van Willem van Dalen versoeckende approbatie van den vercoop van een 

huisje door hem van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis aangecogt voor tien guldens en tien 

st(uivers). 

Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaan word bij deesen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de gedanen vercooping ten Requeste gelibelleert, mits deesen geapprobeert. 

 

 

352. Den 25 April 1774, fol.139. 

Op den Requeste van Levi Elias, jode woonagtig alhier, versoekende met desselfs beijde 

Zoonen Elias en Jacob met de Grote Burgerschap deser Stad te mogen worden gebeneficeert, 

onder betalinge van de jura daar toe staande. 

Was geapost:  De Suppliant Levi Elias word met desselfs beijde Zoonen Elias oud circa 9 

jaaren en Jacob circa 6 jaaren met de Grote Burgerschap deser Stad gebeneficeert, ten fine en 

effecte alleen, om van het regt van het Kramers Gilde binnen deser Stad, en van andere regten 

aan het kleijne burgerregt deser Stad annex te kunnen en te mogen jouisseeren en verder niet. 

En zal de halfscheijd van de jura terstond en de andere helft voor of op St. Michiel deses jaars 

moeten betalen, en dan nog praesteeren den eed daar toe staande. 

 
[In marge]: Vid. Boek van Burgerschappen sub hoc dato. 

Den 27 Junij 1774. Mede geaccordeert van Marcus Jacob. Vide infra. 

 

 

353. Den 25 April 1774, fol.139vo. 

Op den Requeste van Dries Beniers en Hermen Claassen ieder bemeijerende een halve erve 

van het Boven Gasthuijs voor eene Sa. van 50 guldens en ¼ tonne boter ieder: welk erve 

gelegen is te Cellemuijden en bezwaart met 128 guldens uijtgang aan diverse corpora: te 

kennen gevende hoe de pagt van dit erve Petri 1775 staat te expireeren: dat sij Supplianten 

hetzelve gaarne wilde verbeteren en jaarlijks 60 guldens pagt betalen, indien H.W.H.Agtb. het 

zelve aan hun voor vier agtereenvolgende pagtjaren dat is tot den jare 1799 wilde 

aanschrijven. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisooren word aan de Supplianten de versogte 

verlenginge van pagt van het gelibelleerde erve, voor vier pagtjaaren, aanvang sullende 

neemen met Petri 1775 en te eijndigen met Petri 1799 geaccordeerd, mits dat sij het selve erve 

sullen verbeteren in manieren als bij Requeste gemeld, en betalende boven en behalven de 

gewone toepagten, de verschuldigde uijtgangen, en alle ses jaren, of ieder pagtjaar het gewone 

plakkegeld, ieder van hun jaarlijks voor pagt eene Sa. van zeventig Carolij guldens; en sullen 

dan nog tot hunnen lasten moeten houden het behoorlijk onderhoud van dijken en andere 

onraden, tot het erve gehorende, En zal hier van extract aan de Kerkmeesteren van het Boven 

Gasthuijs worden ter handen gesteld, ten fine van derselver narigt. 

 

 

354. Eodem [25 April 1774], fol.140. 

Op den requeste van Jacob Jacobs, versoekende sijn huijsje staande op de Burgwal bij de 

Kalverhekken brugge, te mogen vergroten, en ten dien eijnde het nodige terreijn op de 

Burgwal te mogen gebruijken. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word het versoek ten 

requeste gedaan, afgeslagen mits desen. 
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355. Den 28 April 1774, fol.140vo. 

Op den Requeste van H.M. de Vlieckx J.U.Dr., en oudschepen der Stadt Maastrigt, als 

gevolmagtigde van sijne vrou moeder, houdende voorsc(heven) Requeste dat hij Remonstrant 

sig hadde begeven ten Comptoire van deser Stadts Domeinen om betaling te erlangen der 

interesse wegens drie obligatien, ten lijve van de overledene freulin G.M.B. van Camphuisen 

dog tot sijne surprise van den ontfanger tot antwoord had bekomen dat hij de betaling niet 

konde of mogte doen vermits voorn(oemde) freulin van Camphuisen worde verschijnsdage 

van alle die drie obligatien ware komen te overlijden; om geallegeerde redenen versoeckende, 

dat meergemelte onsen ontfanger mogte worden gelast om de interessen der selven obligatien 

tot den  sterfdag van wijlen gesegde freulin G.M.B. van Camphuisen promptelijk aan de 

Remonstrant uit te tellen en voldoen. 

Was geapost:  In het versoeck ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetselve dienshalven afgeslagen. 

 

 

356. Den 5 Meij 1774, fol.141. 

Op den Requeste van Jan Krips, als huirder van de eerste Mate over de Pelmeule, van den 

selven inhout als die van J.W. van Romunde, en D. van Grafhorst den 21 en 25 April 

gepraesenteert is deselve dispositie gevallen. 

 

 

357. Eodem Die [5 Meij 1774], fol.141. 

Op den Requeste van de Meiers der Nieuwe erven in Dronten buitendyks, versoeckende eenig 

land te mogen scheuren en bouwen. 

Was geapost:  In het versoeck ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word het 

selve dienshalven afgeslagen. 

 

 

358. Den 16 Meij 1774, fol.141vo. 

Op den Requeste van Peter Bos, Meier op een Erve te Weesp, toebehorende aan het Boven 

Gasthuis houdende, dat hij het selve erve, van een seer slegten in een goede staat hadde 

gebragt, dat hij van het selve Erve jaarlijks ses mudde saad meer te pagte heeft moeten geeven 

als voorheen daarvan betaalt is: dat daar door is veroorsaakt dat de Suppliant 38 ½ mudde 

pagtsaad ten agteren is geraakt, en buiten staat te betalen, oversulx sig ootmoedig was wenden 

tot haar Weled(ele) Hoogagtb(are) met seer ootmoedig versoek en bede, dat Haar Weled(ele) 

Hoogagtb(are) in consideratie nemende, het hier boven gementioneerde, behage moge, aan de 

Suppliant van voorschr(even) 38 ½ mudde verschuldigt pagtsaad te remitteren 20 ½ mudde 

belovende de Suppliant de overige 18 mudde in d eaanstaande ses pagtjaaren, te voldoen en te 

betalen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert. 

 

 

359. Den 30 Meij 1774, fol.142. 

Op den Requeste van de Wede P. Nannius, versoekende permissie om een gedeelte van haar 

agterhuijs in de Boven Hofstraat, ’t geen seer bouwvallig was, te mogen afbreken, en tot een 

hof emploijeeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier, 

word het versoek ten Requeste gedaan, mits desen geaccordeert, so als het legd. 
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360. Den 1 Junij 1774, fol.142vo. 

Op den Requeste van Dr. Hubert pro se, en namens sijne medevoogden, bij Testamente van 

wijlen Secretaris H.E. Hubert aangestelde voogden over desselfs minderjarige kinderen met 

namen H.W. Hubert, en Juffr. A.M. Hubert versoekende approbatie tot de door hun in hunne 

qualiteijten gedaane verkoop van het erve en goed den Koldenoven genaamt, in het Oldebroek 

gelegen, voor zo verre sulks aan desselfs pupillen heeft toebehoord. 

Was geapost:  De bij Requeste gementioneerde verkoop word geapprobeerd mits deesen, en 

de Supplianten in hunne qualiteijt geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

361. Den 10 Junij 1774, fol.142vo. 

Op den Requeste van Jan Kreps, huurder van eene Maate van het Boven Gasthuijs te kennen 

gevende hoe hij voornemens was dese Mate met gruppen te doorsnijden, de wallen op te 

maken een molentje te setten en indien deselve mate aan hem voor een dubbeld pagtjaar mogt 

worden in huure gegeven; versoekende sulks bij desen. 

Was geapost:  Wanneer het ten genoegen sal sijn gebleeken, dat de Suppliant sijne gehuurde 

mate sal hebben verbeterd in manieren als bij Requeste geposeerd, sal deselve hem voor een 

dubbeld pagtjaar worden aangeschreven, onder betaling van de gewoone plakkegelden, 

daartoe staande. 

 

 

362. Den 13 Junij 1774, fol.143. 

Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het Gert(ruiden) en Cath(arinen) 

Gasthuijs te kennen gevende hoe gem(elden) Gasthuijs wegens wanbetaling van eene uijtgang 

van 28 guldens ’s jaars, eijgenaresse geworden is van een huijs en wheere in de Boven 

Nieuwstraat bij meergen(oemde) Gasthuijs staande: Dat het selve thans in een seer 

bouwvallige staat sijnde, het grote kosten zoude vereijschen, eer weder in een bewoonbare 

staat gebragt kon worden, waaromme het voor meergen(oemde) Gasthuijs voordeeliger zoude 

zijn, het zelve publijcq edog sonder uijtgang te verkopen, versoekende daartoe de approbatie 

van Hun W.H.Agtb. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteijt mits desen geauthoriseert om het 

ten Requeste gementioneerde huijs, sonder eenige uijtgang publijcq te verkoopen. 

 

 

363. Den 24 Junij 1774, fol.143vo. 

Op den Requeste van Jan Avink, huurder van het twaalfde parceel in de Pijper, versoekende 

wegens de in dit voorjaar gevallen inundatie, waar door ’t eerste gewas meest bedorven was, 

dit parceel tweemaal te mogen hooijen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Kameraars word de Suppliant geaccordeert, om sijn 

gehuurde parceel op de Pijper voor deesen lopenden jaare tweemaal te hooijen. 

 

 

364. Den 24 Junij 1774, fol.143vo. 

Op den Requeste van Marcus Jacob, jode, woonagtig alhier: versoekende met de Grote 

Burgerschap deser Stad te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant Marcus Jacob word met het Grote Burgerschap deser Stad 

gebeneficeert ten fine en effecte alleen, om van het regt van het Kramers Gilde binnen dese 

Stad, en van andere regten aan het Kleijne Burgerregt deser Stad annex te kunnen en te mogen 

jouisseeren en verder niet. En zal de halfscheijd van de jura terstond en de andere helft voor 

of op St. Michiel deses jaars moeten betalen, en dan nog praesteeren den eed daar toe staande. 
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365. Den 28 Junij 1774, fol.144. 

Op den Requeste van Marcus Jacob, jode, geboortig van Amsterdam versoekende met de 

Grote Burgerschap deser Stad te mogen worden gebeneficeert, onder betalinge van de jura 

daar toe staande. 

Was geapost:  De Suppliant word met de Grote Burgerschap deser Stad gebeneficeerd ten 

fine en effecte alleen, om van het regt van het Kramers Gilde binnen dese Stad en van andere 

regten aan het Kleijne Burgerregt deser Stad annex te kunnen en te mogen jouisseeren en 

verder niet. En zal den healfscheijd van de jura terstond, en de andere halfscheijd voor of op 

St. Michiel aanstaande moeten betalen, mits dan nog praesteerende den eed daar toe staande. 

 

 

366. Den 4 Julij 1774, fol.144vo. 

Op den Requeste van Carel Kleijner, versoekende voor eenigen tijd vrijgeleijde om zijne 

zaken alhier te redresseeren, en met zijn Crediteuren te kunnen accordeeren. 

Was geapost:  De versogte vrijgeleijde word aan den Suppliant mits desen geaccordeert voor 

den tijd van ses weeken. 

 

 

367. Den 14 Julij 1774, fol.144vo. 

Op den Requeste van de Ed(ele) Kier van der Weijde, als Chirurgijn van de Armekamer, te 

kennen gevende hoe de patienten van den Armenstaat thans in zo groote eene menigte waren, 

en daaglijks langer en meer accresceerden, aangezien het grote getal armen, die aan de 

Armekamer waren: Zo dat hij met desselfs geringe tractament van f.75 - : - jaarlijks niet 

konde uijtkomen, en daar bij meer schade als voordeel hadde, versoekende oversulks dat 

H.W.H.Agtb: zijn tractament gelievden te verhogen of eenen convenabelen toeslag toe te 

leggen. 

Was geapost:  Des Suppliants tractament word voor den tijd van ses eerstkomende jaaren 

verhoogd met vijf en twintig guldens jaarlijks, en worden de Bedienaren den Armen mits 

deesen geauthoriseerd om des Suppliants jaarlijksche tractament in manieren voormeld te 

betalen. 

 

 

368. Den 14 Julij 1774, fol.145. 

Op den Requeste van de Diaconie van Blankenham versoekende om eenige thinsen, als bij 

nevensovergelegde memorie te vinden zijn, aan deser Stads Geestelijkheijd te mogen 

aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaar van de Geestelijkheijd word de versogte 

aflosse mits deesen geaccordeert op Paasschen 1775 tegens drie Per Cento, en ieder 

Goudgulden gerekend tegens agtentwintig stuijvers, in plaats van sesentwintig stuijvers, en 

moeten de hier na gespecificeerde uijtgangen als dan worden afgelost in manieren als volgd: 

namentlijk die op 

Fol: 27. van f.11 - 8 - 8. tegens f.12 - 6 - 8. met eene Sa. van f.421 - 13 - 5 1/3  

Fol: 34N so van f.9 - 15 - . tegens f.10 - 10 - met eene Sa. van f.350 - : - . 

Fol. 35N so van f.2 - 12 - . tegens f.2 - 16 - met eene Sa. van f.93 - 6 - 10 2/3  

Fol.   9N so van f.10 - 8 - . tegens f.11 - 4 - met eene Sa. van f.375 - 6 - 10 2/3 

Fol. 36N so van f.3 - 18 - . tegens f.4 - 4 - met eene Sa. van f.140 - : - 

 

 

369. Den 1 Augustus 1774, fol.145vo. 

Op den Requeste van Gerrit Timmens, in huwelijk hebbende Johanna van der Straten, bij  
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Testamente van wijlen Lambert van der Straten mede aangestelde voogd over Lammert van 

der Straten, minderjarige Zoon van Jan van der Straten versoekende om geallegeerde redenen 

van dese voogdijschap ontslagen te wesen. 

Was geapost:  De persoon van Evert Boele, word mits desen geauthoriseerd, om met en 

nevens den Suppliant, en Albert van der Straten de voogdijschap over de bij Requeste 

genoemde pupil te exerceeren. 

 

 

370. Den 15 Augustus 1774, fol.146. 

Op den Requeste van de Weduwe Pieter Buijtendijk en Zonen, Kantfabriqueurs alhier, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat mogte worden geauthoriseert om een 

negenspoel te mogen laten maken tussen het breedste ofte op een na het breedste getouw en 

het smalste in, zo als na vereisch van het werk sal uitkomen also sodanig getouw bij Resolutie 

van Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) van den 7 Febr(uarij) niet bepaalt is. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt word mids desen 

geaccordeert. 

 

 

371. Den 22 Augustus 1774, fol.146. 

Op den Requeste van de kinderen en erfgenamen van wijlen de Gemeensman Hendrik Bakker 

versoekende om geallegeerde redenen hunne vaderlijke nalatenschap onder beneficie van 

Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  De verzogte Beneficie van Inventaris word aan de Supplianten mits deesen 

geaccordeert ten fine en effecten als naar regten. 

 

 

372. Den 22 Augustus 1774, fol.146vo. 

Op den Requeste van Hendrik Ottenhof, geboortig van Groningen, versoekende met het Veer 

van Haarlem op hier en vice versa te mogen worden gebeneficeert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant zig met er woon alhier zal hebben neergezet, zal op 

desselfs versoek ten Requeste gedaan favorabel worden gedisponeert. 

 

 

373. Den 22 Augustus 1774, fol.146vo. 

Op den Requeste van de E(dele) Bern: van Goutum als Boekhouder van het Bestiaal over de 

jaare 1772, versoeckende ingevolge ordre op het Bestiaal, in den insolventen boedel van 

Gerardus Nieuwenhuis en L. Voerman egtelieden gepraefereert te mogen worden met een 

somma van vijf en vijftig guldens benevens de aangewende kosten, en dat ten dien einde aan 

hem moge worden gepermitteert om deselve uit de vendu penningen, onder C.V. Moulin 

berustende te mogen ligten. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden is na deliberatie goedgevonden den 

Vendumeester C.V. Moulin bij deesen te authoriseren, om aan den Remonstrant uit de 

penningen onder hem berustende te betalen eene somma van vijf en vijftig guldens om te 

strekken tot betaling van desselfs credit, wegens een gekogt slagtbeest in den jaare 1772. 

 

 

374. Den 8 September 1774, fol.147. 

Op den Requeste van Dina Leusink Wede J. van der Straten, versoekende om daar bij 

geallegeerde redenen, en voornamentlijk uijt oorsake harer groote behoeftigheijd dat de 

Voogden van hare minderjarige Zoon Lammert van der Straten mogten worden 
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geauthoriseerd aan haar uijt te tellen zodanige Sa. van f.100 - : - Car(ol)i guldens als zij in 

hunne qualiteijt voor derselver pupil tot een geschenk ontvangen van haare Suster Joh(anna) 

van der Straten. 

Was geapost:  De personen van Albert van der Straten en Evert Boele in qualiteijt als 

Voogden van de minderjarige Lammert van der Straten worden mits desen geauthoriseerd en 

gelast, om zodanige honderd guldens, als zij in hunne qualiteijt van Johanna van der Straten 

voor hunne pupil ontvangen hebben aan de Suppliante der pupillen moeder ten haren 

behoeven uijt te tellen. 

 

 

375. Eodem Die [8 September 1774], fol.147vo. 

Op den Requeste van de tijdelijke Buitenvaders van de Arme Weesen, versoeckende om ten 

requeste geallegeerde redenen, te mogen worden gelast, hoe sij sig sullen moeten gedragen 

omtrent de nalatenschap van Ingenes in den jaare in het Kinderhuis aangenomen, dog niet 

verpleegt. 

Was geapost:  De Remonstranten worden in hun qualiteit gelast, en geauthoriseert om sig als 

erfgenamen van den in den Requeste gelibelleerde Jan Ingenes of Ignatius te gedragen, en 

daar in en omtrent soodanig te handelen, als naar de aart der saacke sulle vermenen te 

behooren alles egter met voorkennis en goed agten van Schepenen en Raden. 

 

 

376. Den 16 September 1774, fol.148. 

Op de beijde requesten van de voogden over de vier kinderen van wijlen Lambert Willems bij 

desselfs eerste Vrouw Hendrina Bartels verwekt, als mede van Willem Dirks, als voogd over 

een kind van derselve Willem Lamberts in desselfs tweede huwelijk met Geertruij Aars 

gewonnen. En dan nog van Aaltje Willemsen Coops Weduwe van, en in gemeenen boedel 

met wijlen haaren opgem(elde) Eheman Willem Lamberts geseten hebbende: te kennen 

gevende, hoe bij ’t schiften en deijlen van hunne onderlinge gemeenschappelijke boedel 

tusschen hun onsekerheijd onstaan was, waar uijt de kosten tot des Wede rouwkleederen 

moeten worden betaald, ’t zij uijt de gemeenen boedel, dan alleen en vooraf uijt het aandeel 

van den overledenen Willem Bartels: versoekende te mogen weeten wat hieromtrend 

Stadregtens is. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de rouwkleederen zo ter eere van wijlen Willem Lamberts 

door desselfs Weduwe naar Staatsgelegenheijd zullen worden gedragen, vooraf uijt des 

overledens boedel naar Stadregte moeten worden betaald. 

 
[In marge]: Vid. Lib. Resol. De 21 Febr: 1647. 

 

 

377. Den 19
den

 September 1774, fol.148vo. 

Op den Requeste van H. Wolter Storm, te kennen gevende: hoe desselfs zuster E. Storm 

Wede A. Roese nu deser wereld zijnde komen te overlijden, desselfs dogter Aaltje Rouse nog 

wel minderjarig zijnde dog egter reeds 23 jaaren oud zijnde en zig wel gouvernierende gaarne 

wilde hebben de Venia aetatis, om hier eijge zaaken te administreeren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan de persoon van Aaltje Rousen mits deesen 

geaccordeert ten fine en effecten als naar regten. 

 

 

378. Eodem [19 September 1774], fol.149. 

Op den Requeste van Arend Jans te kennen gevende hoe desselfs Schoonmoeder de Wede  
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Hosebeen deser dagen zijnde komen te overlijden nagelaten heeft buijten Sijne Vrouw nog 

eene dogter Annegje Hosebeen, dewelke niet volkomen bij haar zinnen zijnde nodig hadde 

een bequaam persoon, die namens haar met hem Suppliant de boedel van voorschr(even) 

haare Moeder kan schiften en deijlen en haar intresse waarnemen. 

Was geapost:  De persoon van Jan Dekker word mits deesen geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

379. Den 23 September 1774, fol.149. 

Op den Requeste van Gerrit ten Hove, als Vader en Voogd over sijne minderjarige kinderen te 

kennen gevende hoe hij ingevolge apoinctement van Schepenen en Raden van den 2 Augustij 

1773 wettiglijk verkogt hadde aan Evert Top te Elburg sijne kinderen geregtelijk aandeel in 

twaalf greesen lands in Oosterwolde gelegen, en met H.J. Croff in gemeen: dat na de gedaane 

koop den koper ontdekt heeft dat het zelve land ter Lheenprothocolle van Gelderland 

(waaraan het Lheenroerig is) nog bezwaart staat met twee diverse hypotheecquen in dato  

Ao 1402. den 19 Julij 1673 en 26 April 1678. dat deeze bezwaaren van zo een oude datum 

sijnde, de Suppliant nog zijne mede eijgenaaren van het zelve land, hier omtrend ter goeder 

trouwe sijn onbewust geweest, en ook nog geloven, dat dese beswaren wel sullen afbetaald, 

dog het raijement van deselve te doen vergeten zijn. Dat opgem(elde) koper als nu komt 

praetendeeren een sufficient reëel verband voor alzodanige namaninge als binnen een derde 

van een eeuw uijt hoofde van voorschr(even) bezwaren op meergen(oemde) land zoude 

mogen of kunnen worden gemaakt. Dat des Suppliants mede eijgenaar voor de eene helft  

H.J. Croff voornoemt, wel zo goed zoude zijn om voor deze ongeraijeerde bezwaaren of 

hypotheecquen voor het geheele land in eens tot cautie te stellen één van desselfs 

eijgendomlijke vaste goederen ten genoegen van den nieuwen kooper E. Top mits hij aan 

zijde des Suppliants Qual: praed: (gelijk mede van des Suppliants Neve Hendrik van Dijk 

voor zig zelve, en voor een 1/4
de

 portie hier van mede eijgenaar zijnde geweest) weder door 

een reciproque verband voor des Suppliants aandeel wierde gerust gesteld. Oversulks 

verzoekende authorisatie, om ten behoeven van opgem(elden) H.J. Croff weder gerigtelijk te 

mogen verbinden sijner kinderen aandeel in sodanige Obligatie als uijt de kooppenn(ingen) 

van voorschr(even) land ten hunnen behoeve belegd was bij de Voogden van de kinderen van 

wijlen Dus. J.J. Rambonnet. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeert mits desen, en de 

Suppliant in desselfs qualiteijt geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

380. Den 17 October 1774, fol.150vo. 

Op den Requeste van de predicanten van de Gereformeerde Gemeente deser Stad versoekende 

dat de Vrijdag Morgenbeurt desen Winter weder mogt stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdags Morgen Winterbeurt word voor desen Winter weder gesurcheert. 

 

 

381. Eodem [17 October 1774], fol.150vo. 

Op den Requeste van J.M. van der Upwich versoekende eenig zand uijt deser Stads Zandberg 

door de Heer Burgermeester Coops zijnde administrator van den Belt aan hem mogte worden 

verkogt. 

Was geapost:  Het word aan den Remonstrant mids dezen geaccordeert om uijt dezer Stads 

Zandberg vierhondert voeren zand te mogen laten halen, mids daarvan betalende so als de 

tijdelijke Heer administrator van den Belt daarover met den Remonstrant sal convenieren. 
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382. Den 28 October 1774, fol.151. 

Op den Requeste van Pieter Meurer, Meijer op het Zeveninger erve, te kennen gevende, hoe 

hij desen jaare aan Schipper G. Lievering verkogt hadde 26m pond hooij waarvan reeds een 

groot gedeelte geleverd en betaald was. Dat alzo dezelve G. Lievering thans notoirlijk fugitiv 

was, en de rest van dit hooij niet zoude komen ontvangen, ’t geen dan zoude blijven staan tot 

Suppliants grote schade, versoekende oversulks dit resteerende hooij zelve weder te mogen 

gebruijken, en dese gemaakte koop te rescindeeren. 

Was geapost:  De Suppliant word mits deesen geauthoriseerd, om de rest van het bij 

Requeste gementioneerde hooij ten zijnen behoeven te mogen weg halen en gebruijken. 

 

 

383. Den 31 October 1774, fol.151. 

Op den Requeste van Anna van Ingen, Jan Willem Harpschoe als in huwelijk hebbende 

Margareta van Ingen, Mattheus van Ingen, Willemina van Ingen en Agnis van Ingen, te 

kennen gevende, hoe derselver Moeder en Schoonmoeder Teuntje Draaks Weduwe van Pieter 

van Ingen op den 17 dezer Maand sijnde overleden, sij daar door beneffens haar broeder Jan 

van Ingen [die bereids in den Jare 1749 van hier na de West Indien vertrokken is, sonder 

genoegsaam iets van deselve te hebben vernomen] nog in gemeenschap bezitten de boedel 

van wijlen gemelte haar Moeder. 

Dat sij thans gaarn souden sien dat de Suppliante Willemina van Ingen, in thuis winkelen 

imboedel bleeff zitten, uijt consideratie der goede diensten aan hun Moeder bewesen 

dieswegens versoekende consent en approbatie voor so verre haare absente broeder betreft, 

om twe neutrale en deskundige lieden assumeren, teneinde voorschreven huiswinkel en 

imboedel te taxeren, op dat de Suppliante Willemina van Ingen volgens die taxatie aan de 

andere erfgenamen uijtkere en betale ’t geen bevonden sal worden te behoren. 

Was geapost:  De personen van Jan van Enter en Claas van Vollenhove worden mids desen 

gequalificeert, om als onpartijdige mannen met en nevens de Supplianten den boedel ten 

Requeste gemeld, te helpen schiften, scheiden en deilen, en deselve in alles tot behoorlijke 

liquiditeit te brengen; mids van hun gehandelde aan Schepenen en Raden kennis gevende, en 

Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) approbatie daarover versoekende. 

 

 

384. Den 10 November 1774, fol.152. 

Op den Requeste van Bernhard van Goutum te kennen gevende hoe hij de mate agter de 

Hoogte aan de Cingel bij de laaste verhuuringe van ’t G(eertruijden) en C(atharinen) 

Gasthuijs weder hebbende ingehuurd dat deselve Mate wel voor twe derde seer laag zijnde hij 

wel genegen was deselve laagte met een hoge wal te omsitten, en dan door hoosen of 

handmolentien bekwaam droog te houden, wanneer de Mate aan hem voor een dubbelt 

pagtjaar in huure wierde geaccordeert versoekende daar toe Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) 

agreatie. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant de gelibelleerde verbeteringe aan de Mate ten 

Requeste gemeld behoorlijk sal hebben te werk gesteld word de prolongatie der huure voor 

nog een pagtjaar bij dezen geaccordeert mids bij de nieuwe verpagtinge de gewone 

plakkegelden betalende. 

 

 

385. Eodem [10 November 1774], fol.152vo. 

Op den Requeste van Jan van Enter en Claas van Vollenhove als aangestelde goede mannen 

om voor den persoon van Jan van Ingen den nagelatene boedel en goederen van Teuntie 

Draaks in leven Weduwe van Pieter van Ingen met en beneffens de andere erfgenamen te 
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helpen taxeren en vervolgens te schiften, scheiden en deijlen, te kennne gevende dat sij bij 

hunne taxatie bevonden hebben, dat de goederen dezes boedels in alles komen te bedragen 

een summa van duijzend en vijftig guldens, en dat daar tegen de schulden deses boedels 

belopen negenhondert negenenveertig guldens negen stuivers en ses penningen, dat de 

goederen en schulden des boedels bij Willemina van Ingen sijnde overgenomen deselve 

oversulks aan de overige erfgenamen moet uijtkeren hondert gulden tien stuiv(ers) en tien 

penningen, en dat Jan van Ingen daar in voor sijn sesde portie competeert sestien guldens 

vijftien stuivers en twe penningen, versoekende hier over approbatie, en dat verder mogen 

worden gelast waar voorschreven erfportie van Jan van Ingen tot sijn retour sullen laten 

verblijven. 

Was geapost:  De schiftinge, scheidinge en deilinge ten Requeste gemeld, word geapprobeert 

so als deselve legt, mids dat het huis bij Willemina van Ingen overgenomen voor de erfportie 

van de absente Jan van Ingen blijve gehijpotheceert en verbonden, en dat verband alhier ter 

Secretarie worde geregistreert. 

 

 

386. Den 24 November 1774, fol.153. 

Op den Requeste van David Beijer, versoekende om op een van drie ten Requeste gemelde 

plaatsen tot berginge van sijn hout een loos te mogen timmeren. 

Was geapost:  Het word den Requestrant mids desen geaccordeert, om tot berging van sijn 

hout een loos te mogen timmeren binne het hekke buijten de Carper Poort, mids sulks 

geschiede ten genoege van de Heeren Camenaers van de Stad, en dan nog tot wederzeggens 

toe. 

 

 

387. Den 13 December 1774, fol.153vo. 

Op den Requeste van Gerrit Herms Overmaat, pagter van een erve der Geestelijkheid deser 

Stad gen(aam)t het Overmaat, versoekende dat hem wegens de sterfte onder het Runtvhee, 

waarbij al zijn vhee verloren heeft en ’t verhagelen van sijn koorn, een jaar pagt mogte 

worden geremitteert. 

Was geapost:  wanneer de Suppliant voor Martini 1775 ten comptoire van de Geestelijkheid 

sal hebben betaald het restant van het jaar pagt verschenen Martini 1770 en het volle jaar pagt 

verschenen Martini 1771 sal derselve als dan worden geremitteert het jaar pagt verschenen 

Martini 1772. 

 

 

388. Den 19 December 1774, fol.154. 

Op den Requeste van Hendrik Abs geboortig van Brussel en Catharina Michiels geboortig van 

hier te kennen gevende hoe sij voornemens sijnde te trouwen, sig gepasseerde vrijdag bij den 

Kerkenraad ten dien einde hebbende vervoegd, de intekening als toen aan haar welware 

geaccordeert edog dat van de eerstgemelde was gerequireeert voor dat het 3
de

 proclama 

erging, bewijs, dat hij was een vrij persoon, en aan niemand anders ondertrouwd, dat nij 

Requestrant thans om diverse geallegerde redenen in onmogelijkheid gesteld sijnde dus danig 

bewijs te kunnen produceren dieswegens versoekende, dat hij mogte worden gedispenseert 

met te verklaren, dat hij is een vrij persoon en aan niemand anders ondertrouwd 

praesenterende sulks met eede te verklaren en dat dienna de proclamata hun voortgang mogen 

gewinnen. 

Was geapost:  De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad word mids dezen 

geauctoriseert, om d ehuwelijks proclamatien van de Requestranten Hendrik Abs en Catharina 

Michiels, voortgang te doen gewinnen en dienna deselve personen in den egten staat te mogen 
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bevestigen. 

 

 

389. Den 29 December 1774, fol.154vo. 

Op den Requeste van J.D. van Hoven te kennen gevende hoe hij van een goed vriend alhier 

gekogt hebbende een clamp oude koemest, om deselve te laten transpoteren na ’s Graveland: 

Dat daartoe thans geen schip als met sware kosten konde huuren, en de verkoper seer 

presterende op de leverantie, die daarvan bereids het halve geld ontfangen hadde, dieswegens 

versoekende dat hem een plaats buijten de Botervats poort moge aangewesen worden, om de 

mest voor de tijd van 2 a 3 maanden aldaar te leggen en so veel als tot een scheepslading is 

daar bij te voegen. 

Was geapost:  Den Remonstrant word mids dezen geaccordeert, om bij den uijtgang van de 

Botervats poorte, aan de linkerzijde, de ledige plaats aldaar tot het leggen van de gelibelleerde 

mest te mogen gebruiken, tot Meij 1775. 

 

 

390. Eodem Die [29 December 1774], fol.155. 

Op den Requeste van Evert Steenbergen versoeckende dat aan hem mogte worden 

geaccordeert een ledige plaats buiten de Haagen poort aan de Steendijk naast de hof van 

Buitendijk, die wel een tot hofland is gebruikt geweest dog naderhand bij het doorbreken van 

de Dijk daartoe buiten staat geraakt. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Cameraars word het versoeck ten Requeste gedaan 

soo als het legt, geaccordeert, mits betalende een jaarlijkse recognitie van seven stuivers aan 

het Stads Comptoire, ingaande met Paasschen aanstaande. 

 

 

391. Den 5 Januarij 1775, fol.155. 

Op den Requeste van Assuerus Strockel als bediende advocaat van Hillegien Bakkers, te 

kennen gevende hoe Gijsbert Gingandet op den 6 Meert 1773 bij decreet ter Hoge Bank, 

vermits desselfs non comparitie sijnde gecondemneert in de daagskosten sonder dat die kosten 

bij ’t selve decreet tot uijtdragt van saken sijn gereserveert geworden, edog dat dienna, op den 

22 Meij 1773 dese contumacie taliter qualiter zijnde gepurgeert geworden de Heer President 

als toen mondeling hadde te kennen gegeven dat deselve kosten dat uijtdragt van saken 

wierden gereserveert, dat nu bij definitive sententie in dato den 10 December 1774 geen 

melding gemaakt wordende van de kosten, de Remonstrant daardoor in ’t onsekere is ten 

diens laste voorschreven kosten moeten komen, versoekende daaromtrent het sentiment van 

Haar Weledele Hoog Achtb(are) te mogen weeten. 

Was geapost:  Also de daagskosten, waarin de gerequireerde Gijsbert Gingandet bij decreet 

van den 6 Maart 1774 ter Hooge Bank is gecondemneert door de opgevolgde en daargedane 

purga van deselve gerequireerde tot uijtdragt van de sake ten principale sijn gereserveert 

geworden: so word verstaan, dat dese kosten bij sententie van den 10 December 1774 ter 

Hoge Bank sijn gecomprehendeert, en teffens met de overige kosten van het selve proces 

gecompenseert geworden. 

 

 

392.  Den 9 Januarij 1775, fol.156. 

Op den Requeste van Wernar Franciscus Toe Boecop: te kennen gevende hoe hij voor zijnen 

bij wijlen krankzinnigen Zoon Jan Baptist toe Boecop alsnu op de grenzen dezer Provintie een 

kosthuis gevonden hadde, waarin hij hem voor een jaarlijkse Somma gelds besteed hadde. 

Dat Ridd(erschap) en Sted(en) hem Suppliant hiertoe op desselfs requeste geaccordeert 
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hadden drie jaaren lang eene Sa. van f.125 - : - Car(oli) guldens. 

Dan also deze Sa. niet sufficient was tot goedmaking der kosten tot dese besteding vereijscht 

wordende en hij zelve in ’t onvermogen was, om meer van ’t zijnen daartoe te kunnen 

bijleggen: hij Suppliant oversulks versogt dat H.W.H.A. hem Stadswegen hier toe mede eene 

Sa. van f.100 - : - Car(ol)i guldens, meerder of minder jaarlijks geliefden te accordeeren. 

Was geapost:  De Suppliant word tot goedmaking van de kosten tot het transport van desselfs 

Zoon Jan Baptist Toe Boecop, en Intredegeld in het bij Requeste gemelde kosthuijs, toegelegd 

eene Sa. van vijftig Carolij guldnes eens; te betalen door den Ontvanger deser Stads 

Domeijnen, voor reekening van de Stads lopende kamer. 

 
[In marge]: Den 23 Februarij 1775. Op den nadere Requeste van den Suppliant, is nevenstaande Sa. van vijftig Caroli guldens 

verhoogd tot vijfenzeventig guldens, en daartoe ordonnantie op den Stads Ontvanger afgegeven. 

 

 

393. Den 23 Januarii 1775, fol.156vo. 

Op den Requeste van Jan Teune, meier op een erve van de Arme Camer aan de Hoogeweg, op 

het Camperveen; versoeckende wegens het verlies van sijn vhee aan de besmettelijke siekte, 

een Camp agter sijn huis te moogen scheuren en besaaijen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Provisoren word aan den Suppliant geaccordeert, 

om de gelibelleerde twee morgens te moogen scheuren en besaaijen, geduirende de jaaren 

1775, 1776 en 1777, en langer niet, sullende de Suppliant verpligt en gehouden sijn 

voorschr(even) land in den jaare 1778 te moeten mesten bij poene van arbitale correctie, ten 

Schepen en claringe. 

 

 

394. Den 2 Febr(uarij) 1775, fol.157. 

Op den Requeste van de Lieut(enant) Helmich Wolter Storm te kennen gevende hoe desselfs 

zuster Everdina Storm Wede Roese thans overleden zijnde, zijnde andere nog overig zijnde 

zuster Engeltje Storm thans aan haar zelve overgelaten zijnde, en niet in staat zijnde haar kost 

te kunnen verdienen, alleen zoude komen ten lasten van hem Suppliant. Dat hem zulks, 

aangezien zijn gering Vaandrigs tractament alleen te doen onmooglijk was, oversulks 

versoekende: dat H.W.Hoog Agtb(are) voorn(oemde) Engeltje Storm de kost in het Heijlige 

Geesten Gasthuijs met ½ Lb. (pond) boter en 3 Lb. brood sweeklijks geliefden te vergunnen, 

beneffens bij de eerste vacature een van de kleijne kamertjes aan de Oude Straat uijtkomende: 

Waartegen hij Suppliant beneffens nog eenige vrienden van voorn(oemde) Engeltje Storm, 

luijd Acte van belofte den Requeste annex, geduirende hun en haar leven beloven aan 

opgem(eld) Gasthuijs jaarlijks te zullen betalen, als volgd: 

Hij Suppliant   f.40 - : - . 

Koopman E. van Wijhe ,,   5 - : - . 

Doctor E.H. van Marle ,, 18 - : - . 

Ritmeester J.M. van Marle ,,   7 - : - . 

    ,, 70 - : - . 

 Verzoekende hiertoe de approbatie van H.W.H.A. 

Was geapost.  Op het Raport van de Heeren Provisooren van het Heijligen Geesten 

Gasthuijs, word de kost in ’t voorschreven Gasthuijs, ter discretie van de tijdelijke 

Kerkmeesters aan Engeltje Storm geaccordeerd in manieren als bij den Requeste gemeld. 

 

 

395. Den 4 Februarij 1775, fol.157vo. 

Op den Requeste van Geert Hendriks uijt de Beulake versoekende dat desselfs huwelijks 

geboden met Hendrika van Nunsel, te Emmenes op den 22 Januarij reeds voor de eerste maal 
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ergaan, gelijk ook op de gepasseerde Zondag alhier op morgen twemaal mogen worden 

geproclameert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en de 

Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad geauctoriseert, ten fine als daar bij 

verzogt. 

 

 

396. Den 2 Februarij 1775, fol.158. 

Op den Requeste van Aart Assjes, Meijer van een erve der Geestelijkheid deser Stad, gelegen 

op het Zuijdeinde te Camperveen, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat 

hem eenige pagt mogte worden geremitteerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het restant van de verpondinge over den jare 1771 ter 

Sa. van negen en dertig guldens en ses stuivers aan den ontfanger der verpondinge voor Meij 

1775, en het restant van het jaar pagt verschenen Martini 1770, en het volle jaar pagt 

verschenen Martini 1771 voor den eersten December 1775 ten Comptoire van de 

Geestelijkheid prompte sal hebben betaald, sal deselve als dan worden geremitteert het jaar 

pagt verschenen Martini 1772. 

 

 

397. Eodem [2 Februarij 1775], fol.158. 

Op den Requeste van Klaas Peters, Meijer op een erve van de Geestelijkheid deser Stad te 

Zalk, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, remissie van eenige pagt. 

Was geapost:  Wanneer den Suppliant het volle jaar pagt verschenen Martini 1772, en vijftig 

guldens op het jaar pagt verschenen Martini 1773, ten Comptoire van de Geestelijkheid sal 

hebben betaald voor Martini 1775, sullen hem de resterende vijftig guldens van ’t selve jaar 

pagt 1773 worden geremitteert. 

 

 

398. Eodem [2 Februarij 1775], fol.158vo. 

Op den Requeste van Albert Jans, Meijer van de Geestelijkheid op het erve aan de 

Bisweteringe in Mastebroek, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan hem 

eenige pagt mogte worden geremitteert. 

Was geapost:  Wanner de Suppliant voor Martini 1775 vijf en veertig guldens op het jaar 

pagt verschenen Martini 1772, en het volle jaar pagt verschenen Martini 1773 ten Comptoire 

van de Geestelijkheid sal hebben betaald, sal hem het restant van het jaar pagt 1772 ter Sa. 

van vijftig guldens worden geremitteerd. 

 

 

399. Den 6 Februarij 1775, fol.158vo. 

Op den Requeste van Lambert van Dijk te kennen gevende, hoe hij bij overneming eigenaar 

zijnde geworden van het Carviel Schip laastelijk door Gerrit Levering als Beurtschipper op 

Amsterdam bevaren, dat het selve schip nog in goede staat zijnde hij wel genegen was daar 

mede het Veer van hier op Amsterdam te bedienen versoekende dat hij tot ordinaire 

Beurtschipper op Amsterdam met gebruik provisioneel van het gelibelleerde schip moge 

worden geadmitteert, en dat op den 12 Febr(uarij) aanstaande mede ter lotinge moge treden. 

Was geapost:  Op het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt kan niet worden 

getreden, en word dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. 
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400. Den 8 Februarij 1775, fol.159. 

Op den Requeste van Ass. van Leussen versoekende om redenen ter Requeste gemeld dat 

H.W.H.Agtb(are) een toeziende voogd gelieven te nomineeren, welke de Wede van Toever in 

allen dergen assisteeren, en ’t interesse van deselve in allen deen behartigen, en haar met raad 

en daad ondersteunen. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

oversulks geweezen van de hand. 

 

 

401. Den 18 Februarij 1775, fol.159vo. 

Op den Requeste van Klaas Kruijshoop versoekende authorisatie, om voor zijnen na de 

Oostindien vertrokken Zoon Willem, en twee zijne nog minderjarige kinderen Geertruijd en 

Berendina te mogen ontvangen zekere erfportie, aan hun door het overlijden zijns wijlen 

Vrouwen Zuster Hendrina Holtkamp, ab intestato competeerende. 

Was geapost:  De Remonstrant word mits deezen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste 

gemeld. 

 

 

402. Den 4 Maart 1775, fol.159vo. 

Op den Requeste van Teunis Jans, Meijer van een Geestelijkheids erve op Camperveen, 

versoekende eenige remissie van pagt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor Meij eerstkomende een jaar verpondinge over 

1770 en voor St. Marten ’t jaar verpondinge over 1771 aan de ontfanger van Camperveen sal 

hebben betaald als mede voor Meij een jaar pagt aan d eontfanger van de Geestelijkheid, 

sullen deselve als dan worden geremitteert twe jaren pagt verschenen Martini 1772 en 1773. 

 

 

403. Den 9
den

 Maart 1775, fol.160. 

Op den Requeste van A. Nieuwenburg, G. ten Klooster en D. van Gelder als Voogden over de 

onmondige kinderen van G. ten Klooster: verzoekende in die qualiteijt approbatie in eene 

gedaane verkoop van een huijs in de Veenestraat, door hun verkogt aan Peter Staal voor  

140 guldens. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde koop word geaccordeerd mits dezen. 

 

 

404. Den 20 Maart 1775, fol.160. 

Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het H(eijligen) G(eesten) Gasthuijs, 

versoekende approbatie om aan R. Bijleveld, geboortig van hier, en oud ruijm 47 jaaren de 

kost in voorschr(even) Gasthuijs te mogen verkoopen voor eene Sa. van f.1900 - : - guldens. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde kostverkooping, word geapprobeerd mits 

deesen. 

 

 

405. Den 25 Maart 1775, fol.160vo. 

Op den Requeste van Matthijs van Gelder, en Magteld ten Clooster te kennen gevende hoe 

met consent van hunne ouders en nabestaande wel genegen waren een wettig huwelijk aan te 

gaan, dog dat de Supplianten waren volle Susters kinderen, welke schoon geprobibeert, hier in 

egter door de Hoge Overheid dikwerf wierde gedispenseert versoekende oversulks Haar 

Weled(ele) Hoog Achtb(are) consent in voorschreven huwelijk. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten  
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gevolge in het gelibelleerde voorgenomen Huwelijk geconsenteerd mids desen. 

 

 

406. Den 27 Maart 1775, fol.160vo. 

Op den Requeste van Jacobus Hoefhamer, als pagter van dese Stads Kraane, versoekende dat 

Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) mogten verstaan eerstelijk dat de Vennissen sullen 

gehouden sijn, om buijten de andere goederen bij de ordonnantie vermeld, prompte te betalen 

aan de pagter van de Kraane de halfscheid va het arbeids loon van het laden ofte lossen van 

verkens ofte kalveren alsmede dat de Vennissen geene goederen in vervolg van tijd sullen 

laden ofte lossen ten sij vooraf op een bekwame tijd van den dag in tegenwoordigheid va d 

epagter van de Kraane, ofte van sijn gemagtigde, voor of in het Brughuijsie hebben gelotet of 

gespeeld, so als deselve nu onder haar op andere plaatsen gewoon sijn te doen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als hetselve legt word mids dezen 

geaccordeert, en dien ten gevolge tot interpretatie van den 6
der

 artijkel van de ordonnantie 

over het regt van de Kraane en de loonen van de Vennissen van den 12 November 1740 

verstaan, dat de Vennissen gehouden sullen sijn, om buijten en behalven van de andee 

goederen bij de ordonnantie vermeld prompte te betalen aan de pagter van de Kraane de 

halfscheid van het arbeidsloon van het laden of lossen van verkens of kalveren alsmede dat de 

Vennissen geen goederen in vervolg van tijd sullen laden of lossen tensij vooraf op een 

bekwame tijd van den dag in tegenwoordigheid van den pagter van de Kraane ofte van sijn 

gemagtigde voor of in het Turfdragershuisie hebben geloot of gespeeld. 

 

 

407. Den 3 April 1775, fol.161vo. 

Op den Requeste van Aeltie Herms te kennen gevende hoe wijlen derselve Vader Hermen 

Jans van deser Stads Geestelijkheid in huure heeft gehad een erve op Camperveen aan de 

Leijdijk, versoekende vermids het overlijden van voorschr(eevn) haar Vader dat de Suppliante 

thans met de persoon van Hendrik Franke staande te trouwen de continuatie van de huure 

tegens deselve pagt mogte worden geaccordeert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word midz dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Suppliante in huure van het gelibelleerde erve gecontinueert, mids sorge dragende, 

dat de agterstedige pagt en verpondinge behoorlijk worde aanbetaald, so en diervoegen wijlen 

derselve vader daartoe is verpligt geweest. 

 

 

408. Den 5 April 1775, fol.162. 

Op den Requeste van H.J. Croff, verzoekende authorisatie, om tot voortzettinge eener door 

hem ondertenemene negotie, penningen te moogen negotieeren, en daarvoor zijne buijten de 

Broeder Poort gelegene Maate Gerechtelijk te mogen verhypothequeeren. 

Was geapost:  Den Remonstrant word desselfs verzoek ten Requeste gedaan, om erheffelijke 

redenen geaccordeerd mits deesen. 

 
[In marge]: d: 6 April vid. Post d: 18 April: 

 

 

409. Den 10 April 1775, fol.162. 

Op den Requeste van Sijbrand de Rooij de oude versoekende met een schip van Teunis Bosch 

beurtman van Deventer varende op Amsterdam, gekogt, welk schip in den jare 1755 nieuw is 

uijtgehaald aan de Swarte Sluijs het veer alhier mede op Amsterdam te mogen bedienen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters kan in het versoek ten Requeste  
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gedaan niet worden getreden, en word het selve oversulks afgeslagen mids dezen. 

 

 

410. Den 18 April 1775, fol.162vo. 

Op den Requeste van Jan Abrahams, Meijer van de Geestelijkheid op Camperveen, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, aan hem twe jaren pagt mogt worden 

geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant voor St: Marten 1775 het jaar pagt verschenen 

Martini 1772 ten comptoire van de Geestelijkheid, als mede sijn verschuldigde verpondinge 

aan de ontfanger van Camperveen sal hebben betaald, so sal deselve als dan worden 

geremitteert het jaar pag verschenen Martini 1773. 

 

 

411. Den 6 April 1775, fol.163. 

Op den Requeste van de kinderen en erfgenamen van Dirk Gerrits te kennen gevende hoe sij 

de huure van het erve van wijlen hunne vader voornoemt, sijnde genaamt de Oude Sluijs aan 

den Zwartendijk, verhuurd en overgedaan hebben aan Hendrik Gerrits, en sulks op deselve 

conditien en deselve pagt, als door hun vader bij d elaatste verpagtinge is gehuurt, 

versoekende daartoe approbatie en dat de Supplianten diensvolgens van d ehuure mogen 

worden gelibereert, onder aanneming om de pagt so op Petri 1775 is verschenen ten volle te 

betalen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

412. Den 27 April 1775, fol.163. 

Op den Requeste van Jan van der Sluijs, versoekende: om voor d epersoon van Geertje 

Arends Wijnkoop oud 57 jaaren de kost in het Gertr(uijden) en Cath(arinen) Gasthuijs te 

mogen koopen voor eene Sa. van 1000 Car(ol)i guldens onder toesage van bij overlijden der 

tegenwoordige bewoonderen te zullen geplaatst worden, in een der drie huijsjes, thans 

bewoond door Agata van Ommeren, Barbara Stroomberg, ofte Anna Westenberg. 

Was geapost:  De Suppliant word de kostkoping, benevens, in cas van overlijden van eene 

der bewoonsteren der drie huijsjes ten Requeste breder gemeld, den inwooninge in het 

Gertr(uijden) en Cath(arinen) Gasthuijs geaccordeert voor de persoon van Geertje Arends 

Wijnkoop, voor eene Sa. van Vertienhonderd Car(ol)i guldens eens. 

 

 

413. Den 8 Meij 1775, fol.163vo. 

Op den Requeste van eenige kooplieden dezer Stad versoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat tot favorisering der negotie bij speciale Resolutie mogte worden 

verstaan, dat de Beurtschippers van Zutphen op Amsterdam en vice versa varende, voor so 

verre binnen dese Stad eenige Zeep van Zutphen komen te lossen, bij retour het ledige 

vaatwerk van dien, alhier wederom sullen mogen inschepen om direct op Zutphen te 

transporteren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge gepermitteert, dat de Beurtschippers van 

Zutphen op Amsterdam en vice versa varende, voor so verre binnen dese Stad eenige Zeep 

van Zutphen komende te lossen, bij retour het ledige vaatwerk van dien, alhier wederom 

sullen mogen inschepen, om direct op Zutphen te transporteren, en anders niet. 

 



Pagina 107 van 227 

414. Den 11 Meij 1775, fol.164. 

Op den Requeste van Gerrit Coetsier te kennen gevende hoe hij nog een jaar landpagt 

schuldig is aan de Stad Campen van Buijtendijks land, waarvoor de Heer ontfanger derselve 

Stad of domeinen, hem telkens aanmaande, versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen dat deselve sijn verschuldigde pagt in twe termijnen of paaijen de eerste een week of 

drie na St. Jacob en de andere op Allerheiligen deses jaars 1775 mogte betalen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt, word mids (desen) 

geaccordeert. 

 

 

415. Den 11 Meij 1775, fol.164vo. 

Op den Requeste van Toon Freriks, Meijer van het halve erve Keulvoet: te kennen gevende, 

hoe zijn Schoonvader Hendrik Hengeveld nu overleden zijnde, met wien hij dit erve in het 

gemeen bemeijert had: hij oversulks versogt met de huire van het geheele erve als nu 

begunstigd te mogen worden. 

Was geapost:  De Suppliant word met de huire van het geheele erve Keulvoet, Stadswegen 

gebeneficeert bij deezen. 

 

 

416. Den 15 Meij 1775, fol.164vo. 

Op den Requeste van Aalt Aaltsen, Meijer van een erve op Camperveen deser Stads 

Geestelijkheid toebehorende, te kennen gevende dat hij met Hendrik Abrahams wonende aan 

de Zwartendijk onder andere was overeengekomen, dat de Requestrant, aan Hendrik 

Abrahams de agt jaren pagt, die hij selve nog aan ’t erve heeft soude overdoen alsmede de 

vier verlopene pagtjaren die nog verschuldigt is, met aanneminge om die binnen 

voorschr(even) agt jaren te voldoen, en dat deselve Hendrik Abrahams mede soude 

overnemen het huis van dat errve tegens vierhondert en seventig guldens versoekende daartoe 

approbatie. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant Aalt Aaltsen de Gerigtskosten van de tegens hem 

geentameerde pandinge sal hebben betaald, word alsdan de overdoening van het gelibelleerde 

huis en erve aan de persoon van Hendrik Abrahams bij desen geaccordeert, mids deselve de 

agterstedige verpondinge door de Geestelijkheid reeds voor Rekening van de Requestrant Aalt 

Aaltsen betaald ten eersten aan de ontfanger deser Stads Geestelijkheid restitueren, en boven 

sijn jaarlijkse pagt mede alle jaren ten minsten een half jaar agterstedige en bij hem 

overgenomen pagt aanbetalen. 

 

 

417. Den 6
den

 Junij 1775, fol.165. 

Op den Requeste van Roelof Snel versoekende om zijne grooten armoede en bezwaar van 

veertien kinderen, remissie van 36 guldens huijshuur aan de Stad, wegens inwooning van een 

Stadshuijs naast de Hoofdwagt, nog verschuldigt. 

Was geapost:  De sesendartig guldens huijshuur ten Requeste gementioneerd, word aan den 

Suppliant geremitteerd mits deezen. 

 

 

418. Den 12 Junij 1775, fol.165vo. 

Op den Requeste van den Ed(ele) H.J. Croff, verzoekende alzo nog minderjarig was, tot 

voortzettinge zijner negotie eene Sa. van drieduijsend guldens te mogen negotieeren. 

Was geapost:  De Suppliant word mits dezen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 



Pagina 108 van 227 

419. Den 16 Junij 1775, fol.165vo. 

Op den Requeste van Thomas van Groenouw, huurder van eene der Stads Maaten bij het 

Herkenhoofd gelegen: verzoekende deselve Mate voor een dubbeld pagtjaar te mogen in 

huure hebben, en permissie om op dezelve een Molentje te doen zetten en in de Sloot tussen 

de naastgelegende Mate twee dammen te doen leggen: alles om dezelve Mate droog te maken 

en te verbeteren. 

Was geapost:  De Suppliant word een dubbeld pagtjaar van de ten requeste gemelde Maate 

geaccordeerd onder betaling der gewoone plakkegelden: En word denzelven mede 

geaccordeerd om op deselve een Molentje te setten, en de verzogte dammen te leggen: edog 

tot weerzeggens toe, wanneer bevonden wierd, dat hierdoor het water mogt worden opgestopt, 

ofte andere hindernis veroorzaakt. 

 

 

420. Den 1 Julij 1775, fol.166. 

Op den Requeste van Dirk Jansen van Ulsen te kennen gevende hoe sijn vader Jannes van 

Ulsen, Kleermakersbaas te Brunnepe sijnde overleden, nalatende een weduwe met drie kleine 

kinderen, dat sij thans van haar bestaan ten eenemaal ontzet zijnde te vreesen is dat tot de 

uijterste armoede sal komen te vervallen, so niet spoedig een bestaan voor haar bekomen 

word; dat hij Suppliant ten dien einde was te rade geworden, om in gevolge sijn kinderlijke 

pligt desselfs Stiefmoeder te assisteren, en in alles de behulpsame hand te bieden ten einde so 

veel mogelijk hare totale armoede voor te komen, dan dat hij daar toe geen beter middel wist 

uijt te denken, als het aan de hand houden en voortzetten van wijlen sijn vaders affaire te 

weeten het maken van klederen voor de Buijtenlieden, dog waar toe hij voor af het gilde 

moetende wenden, over sulks sig moest wenden tot Haar Weled(ele) Hoog Agtb(are) met 

versoek, dat aan hem mogt worden geaccordeert, om mids makende de proeve en betalende 

de gewoonlijke Jura gemelde gilde der Kleermakers te mogen winnen. 

NB. De Requestrant was van de Roomse gezindheid; ’t geen in den Requeste geomitteert was. 

Was geapost:  Suppliant word geaccordeert het gilde te mogen winnen, onder voorwaarde, 

dat hij zijne Stiefmoeder zal assisteren in ’t voortzetten van wijlen sijn vaders winkel, zoals 

behoord, zullende bij manquement van dien de facto van het regt van ’t gilde vervallen sijn. 

 

 

421. Den 3
den

 Julij 1775, fol.166vo. 

Op den Requeste van Lucas Schouwenberg, te kennen gevende, hoe hij in sijn soon Roelof 

Schouwenberg van jongs af ontdekt hebbende een grote genegendheid en bekwaamheid tot de 

studien, hij denselven ook na de Latijnsche Schoolen dezer Stad te laten gepasseert te hebben, 

thans de collegien van de Hr. Prof: J.D. van Hoven laat frequenteren, dat derhalven sijn soon 

in kundigheid der talen en andere wetenschappen alsmede in jaren thans so verre geavanceert 

zijnde, dat hij sijne studien op de academien zal behoren voort te zetten, dat desselfs 

genegenheid gevestigt sijnde op de H: Godgeleerdheid, de Suppliant van voornemen was zijn 

soon daar toe na de academie van Groningen te verzenden om onder Gods zegen tot die studie 

te worden opgeleid dan also de Suppliant niet in staat is, (als zijnde belast met een 

huishoudinge van tien kinderen) de kosten van dien in aller deelen te kunnen supporteren 

verzoekende ootmoedig dat sijn soon met een subsidie tot sijne studien mogt worden 

begunstigd. 

Was geapost:  De soon van den Requestrant word tot voortzettinge zijner studiën, gedurende 

den tijd van twe jaren begunstigt met vijftig guldens jaarlijks te betalen door de ontfanger 

dezer Stads Geestelijkheid, sullende het eerste jaar verschijnen op den eersten Augustus 1776. 
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422. Den 27 Julii 1775, fol.167vo. 

Op den Requeste van de Commissarissen Directeuren der Overijsselse Praebende Sociteit 

opgerigt binnen dese Stadt in den jare 1770 te kennen gevende, dat de administrateur Cornelis 

Smit hadde kunnen goedvinden sig van het Coptoir van gemelte societeit op een claendestine 

manier te absenteren dus zijne administratie ende huishouding te abandonneren, om 

breedvoerigr ten Requeste geallegeerde redenen versoeckende te moogen worden 

geauthoriseert om de meubilen en effecten van opgemelte Cornelis Smit gerigtelijk te doen 

vercopen om daaraan, soo verre sulx strekke mogte kunnen en te kunnen verhalen de schade, 

welke de societeit bevonden sal worden, bij de gehoudene administratie van voorschr(even) 

Cornelis Smit geleden te hebben. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

E(dele) Berend Frederik Schults, en Focco Willem Stennekes mits deesen aangestelt, en 

geauthoriseert, als Curateuren in den boedel ten Requeste gemelt, en sulx alles ten fine, en 

effecte als naar regte. 

 

 

423. Eodem Die [27 Julii 1775], fol.168. 

Op de Requeste van Hendrik Peters de Haan, te kennen gevende, hoe hij voornemens was, 

gaarne wegens reets sijne hoog gelopene jaaren in het Arme Weeshuis der Stadt Campen, en 

ten einde te willen brengen, mits in de keuken slapende, en met de vader, moeder en 

schoolmeester etende, soo als die gewoon sijn, als mede dat Suppliant oock moet bewassen en 

benaait worden, en na sijn dood een ordentelijke begravenis hebben, waarvoor het Armen 

Weeshuis desen Stad sal genieten alles wat Suppliant, hoegenaamt besit, bestaande 

voornamentlijk in Wobben Slag. 

7/8 in de groote Camp 

1/8 in de vlot Camp 

1/16 in het Overreesse 

Alles vrij en onbeswaart brengende thans ’s jaarlijks vrij in gelde op, vijfendertig gulden daar 

en boven nog sijn verdere inboel, soo als die is, en dan nog aan geld negen en dertig silvere 

ducators, hebbende voor het overige geen schulden, versoeckende, dat * Hoogagtb(are) hem 

sulx gelieven te accorderen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisoren word het versoeck ten Requeste gedaan 

soo als het legt, bij deezen geaccordeert. 

 

 

424. Den 31 Julii 1775, fol.169. 

Op den Requeste van de E(dele) B.F. Schults, en F.W. Stennekes, in qualiteit als Curatoren in 

den boedel van Cornelis Smit, te kennen gevende, dat sij ingevolge apostille van den 27 Julii 

deses jaars soo ver gevordert sijn met het inventariseren der goederen, dat sij het van deese 

week, alles in een behoorlijke order sullen kunnen brengen, versoeckende als nu te moogen 

worden geauthoriseert, om op gemelte effecten publiq te moogen verkoopen. 

Was geapost:  De Remonstranten worden bij deese geauthoriseert, ten fine als bij den 

Requeste gemelt. 

 

 

425. Den 3
den

 Augustus 1775, fol.169. 

Op den Requeste van Berend van Dijk in huwelijk hebbende Geertie Sagemans geboortig van 

’s Heerenveen, te kennen gevende hoe op den 19 der gepasseerde maand Julij des 

Requestrants Vrouwen Suster Hendrikie Sagemans gen(aam)t Wede Meede geboren te ’s 

Heerenveen te IJsselmuijden ten huise van Gerrit Staal is komen te overlijden, en ook aldaar 
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begraven is geworden, dat van deselve aldaar sijn agtergebleven twe kinderen te weeten een 

Meijsie oud 12 jaren (dog waar het selve geboren is is de Suppliant ten eenemaal onbekend) 

en een Jongetie van 6 jaren oud, geboren alhier op de Weerden ten huise van wijlen Jan 

Gerritsen Vos, dat vervolgens op Vrijdag den 21 Julij laastleden voornoemde kinderen door 

bovengemelde Gerrit Staal sijn gebragt aan het Lemmerder beurtschip om daarmede na de 

Lemmer en vervolgens na ’s Heerenveen de geboorteplaats van hun moeder te kunnen 

verstrekken, dog dat laastleden Sondag meergenoemde kinderen van daar weder eerst op de 

Lemmer en vervolgens met het Lemmerder Beurtschip hier na toe sijn terug gezonden en aan 

hem Requestrant, als hun aangehuwde oom sijn geaddresseert, dat hij daar van terstond heeft 

kennis gegeven aan de President Burgermeester dezer Stad, en dat van deselve ordre heeft 

bekomen, om deselve aan Gerrit Staal te IJsselmuijden terug te brengen, so als ook geschied 

is, dog dat deselve Gerrit Staal verweigerde deselve aan te nemen, versoekende oversulks uijt 

aanmerking der kinderen ouderloosheid, en dat het jongste alhier in de Stads Jurisdictie 

geboren is dat deselve alhier in het Arme Weeshuis mogen worden opgevoed, of elders anders 

besorgt ten einde de Suppliant van deselve ontslagen worde. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt, kan niet worden 

getreden, en word het selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

426. Den 7 Aug(ustus) 1775, fol.170. 

Op den Requeste van Aegidius Valkenier, Harmen Valkenier, en Jurjen de Greve in qualiteit 

als voogden over Christina Elisabet Valkenier. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden word aan Chistina Elisabet Valkenier, 

verleent Venia aetatis ten fine en effecte als na regten. 

 

 

427. Den 10 Augustus 1775, fol.170vo. 

Op den Requeste van Dirk Jan Nederbosch, beroepen Predikant te Nieuveen verzoekende dat 

het hem gepermitteerd moge zijn om desslefs jongste Broeder Daniel Nederbosch, tot nu toe 

door eene extraordinaire gunst in het Groot Burger Weeshuijs verpleegt geweest, weder tot 

zig te mogen nemen, en zelve te onderhouden: met instantelijk verzoek teffens, om wanneer 

door of andere onvoorziene toevallen hij en desselfs oudste Broeder Wolter Nederbosch, 

buijten staat mogten geraaken, dezen huinren broeder langer ten hunnen lasten te houden, 

opgen(oemde) haar Broeder Daniel Nederbosch in het voorschr(even) Groot Burger 

Weeshuijs weder moge worden opgenomen en verpleegt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de Burger Weezen, word het 

verzoek, ten Requeste gedaan, zo als het legd geaccordeert mits dezen. 

 

 

428. Den 17 Augustus 1775, fol.171. 

Op den Requeste van D.G. Dijk, versoekende een Mate van de Stad, gelegen in (de) 

Binnenweg, te mogen bossen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan (so als het selve legt) word mids desen 

geaccordeert. 

 

 

429. Den 24 Augustus 1775, fol.171. 

Op den Requeste van Isaak Salomons en Levij Elias in qualiteit als afgegane ouderling en 

penningmeester van de Joodsche Gemeente, hoe sij in den afgelopen jare ter occasie van de 

verkiesing van Salomon Mozes tot ouderling, en door het onwettig verklaren van deselve, met 
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voorschreven Salomon Mozes en die van sijn parthij in dispuut sijnde getreden, en daarin 

wederzijds advocaten hebben gebruikt eindelijk haare questien bij politijque Resolutie van 

Sch(epenen) en Raden zijn getermineerd geworden, sonder dat van het poinct van kosten 

mentie is gemaakt, dat sij daarvan nu Rekening ontfangen hebbende, so ten laste van hun 

Remonstranten in voorschr(even) qualiteit als ook ten laste van de gerequestreerde Salomon 

Mozes, versoekende oversulks dat mogte worden verstaan dat de meergemelde aanleggeren in 

desen schuldig en gehouden sijn dese door hun selfs veroorsaakte kosten van f.21 - 6 – buijten 

lasten der Remonstranten of Joodsche Gemeente te moeten voldoen en betalen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Valencijn en Van Ingen word verstaan, dat de 

gerequestreerden Salomom Mozes en die van zijne parthije schuldig en gehouden zijn, om 

buijten last der Requestranten of Joodsche Gemeente de gelibelleerde kosten ter Sa. van een 

en twintig guldens, en ses stuivers te moeten voldoen en betalen. 

 

 

430. Den 31 Augustus 1775, fol.171vo. 

Op den Requeste van G. Bruinier als voogd over Otto Jacob Nuis versoekende, dat het 

capitaal van gemelde sijn pupil mogte worden geemploieert tot voortzettinge van sijn studie in 

de literatuur, bedragende sig dit capitaal eene Sa. van vijfhondert guldens. 

Was geapost: Op het Rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legd, mids desen geaccordeert. 

 

 

431. Den 7 September 1775, fol.172. 

Op den Requeste van B.F. Schultz en F.W. Stennekes; Curateuren in den Insolventen Boedel 

van Corn. Smit, versoekende Authorisatie, om tot explicatie en afdoeninge van dezen boedel 

een Advocaat te mogen assumeeren. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteijt geauthoriseerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

432. Eodem [7 September 1775], fol.172. 

Op den Requeste van dezelve Supplianten in voorschr(even) hunne qualiteijt: Verzoekende 

approbatie op de tusschen hun en de Ed(ele) H.J. Croff als eijgenaar van ’t huijs en hoff 

gemaakte conventie in diervoegen: Dat de Ed(ele) H.J. Croff terstond zal kunnen en mogen 

aanvaarden het nu ledige huijs en hof, en voort in eijgendom behouden ’t geen door gem(elde) 

C. Smit in beijde dezelve Aard-paal en nagelvast gemaakt zijn zal, waartegens zij als 

Curateuren het lopende jaar huur in plaats van de uijtgeloofde huurpenningen ad f.250 - : - 

met 150 guldens zullen kunnen en mogen voldoen en betalen, en dan nog van de overige huur 

geheel zijn en blijven ontslagen. 

Was geapost:  De bij Requeste gemaakte conventie tusschen de Supplianten in hunne 

qualiteijt, en den Ed(ele) H.J. Croff word mits dezen geapprobeerd. 

 

 

433. Den 28 September 1775, fol.172vo. 

Op den Requeste van Gerrit Dirk Beerthuijs, thans nog woonachtig te Amsterdam 

verzoekende om als Ordinaris Schipper van hier in ’t Veer op Amsterdam en vice versa te 

vaaren: Aannemende hier te komen woonen (zijnde gebooren Groot Burger) en een nieuw 

Karviel Schip te doen maken. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant zich met ‘er woon in deze Stad zal hebben neergezet, en 

een bequaam Karviel Schip zal hebben doen vervaardigen, word het denselven geaccordeerd 
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mits deezen, om als Orinaris Schipper in het Veer van hier op Amsterdam en vice versa te 

vaaren mits voldoende aan de ordres en requisiten van voorschr(even) Veer. 

 

 

434. Den 9 October 1775, fol.172vo. 

Op den Requeste van Arendje Willems Sonnenberg, en Aaltje Willems Sonnenberg, beijde 

opgevoed in het Arme Kinderhuijs dezer Stad, verzoekende het voorschr(even) huijs voor 

hare nalatenschappen te mogen afkopen. 

Was geapost:  De verzogte afkoop van het Kinderhuijs word aan de Supplianten elk voor 

eene Sa. van Zeventig Carolij guldens geaccordeerd mits deezen. 

 

 

435. Eodem [9 October 1775], fol.173. 

Op den Requeste van Casper Christiaan Sterk, te kennen gevende, hoe hij behalven het 

gedeelte der Laage Weeme bij hem in erf-pagt verleend, de huur van het overige van 

gem(elde) Lage Weeme door Frans Gunning in gebruijk gehad, nu van denselven had 

overgenomen. 

Dat hij voornemens was het zelve land te verbeteren en met eene goede sloot, ook aan de 

zijde van de weg te omringen. Versoekende oversulks het zelve land of gedeelte der Lage 

Wheeme na ’t eijnde dezer huurjaren nog voor drie pagtjaaren in huure te mogen hebben. 

Was geapost: Op het rapport va de Heeren Kamenaars word den Suppliant het gebruijk van ’t 

overige gedeelte der Lage Wheme voor eene Sa. van agtentwintig Car(ol)i guldens jaarlijks 

voor drie agtereenvolgende pagtjaaren geaccordeerd in manieren als bij Requeste gemeld mits 

telken pagtjaar betalende de gewoone plakkegelden daar toe staande. 

 

 

436. Den 16 October 1775, fol.173vo. 

Op den Requeste van Theunis Bakker, Apothekar, van deser Stads Arme Kamer 

versoeckende, wegens de groote meenigte sieken een convenabele toeslag. 

Was geapost:  De Suppliant word begunstigt met vijfentwintig guldens eens, door den 

ontfanger der Stads Domeinen te betalen, uit de lopende kamer. 

 

 

437. Den 27 October 1775, fol.173vo. 

Op den Requeste van J.J.A. van Ongeren, versoekende Veniam aetatis voor desselfs jonste 

dogter Amelia Everdina, oud 19 jaaren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Suppliants dogter Amelia Everdina 

geaccordeert ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

438. Den 30 October 1775, fol.174. 

Op den Requeste van Hendrik Kroese en Dr. Assuerus Strokkel als voogden van de 

minderjarige kinderen van Maria Haverkamp Wede van J. Netman: verzoekende dat om de 

goede conduiten van een harer pupillen Maria Willemina Netman aan dezelve moge worden 

geaccordeert Venia aetatis, hebbende reeds den ouderdom van 23 jaren bereijkt: alsmede dat 

zij als voogden mogten worden geauthoriseerd aan dezelve tot voortsetting haarer affaires 

eene Sa. van f.600 - : - guldens te mogen uijttellen. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan de persoon van Maria Willemina Netman 

geaccordeerd mits dezen ten fine en effecten als naar regten: en de Supplianten in hunne 

qualiteijt voorders geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 
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439. Den 2 November 1775, fol.174vo. 

Op den Requeste van de Heer Burgermeester P. van Ingen als Curator van desselfs Zwager 

Joan Hubert van der Beeke te kennen gevende hoe met kennis van Haar Weled(ele) Hoog 

Acht(bare) sig verpligt heeft gevonden, hem van der Beek ten fine van confinement te Utrecht 

in ’t Beterhuis, genaamt het huis van gemak te doen setten, dat nader volgens Resolutie van 

den 9 October 1760 voor ses jaren is geprolongeert, dat nu weder word gerequireert een 

Resolutie van H.W.E.H.A. versoekende dat gedagte des Remonstrants Zwager J.H. van der 

Beeke in ’t sogenaamde huijs van gemak mag blijven geconfineert voor nog ses jaren. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accorderen ’t versoek bij Requeste gedaan en ten gevolge 

van dien dat de Heer Jan Hubert van der Beeke bij continuatie voor de tijd van ses jaren in ’t 

sogenaamde huis van gemak geconfineert blijve, dog sal de Hr. Remonstrant na expiratie der 

voorschreven ses jaren sig ten eersten moeten addresseren. 

 

 

440. Den 2 November 1775, fol.175. 

Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het Boven Gasthuijs, verzoekende 

authorisatie, om de kost in voorschr(even) Gasthuijs te verkoopen aan Maria de Jager, 

Huijsvrouw van Willem Post voor eene Sa. van twaalfhonderd Carolij guldens. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteijt worden mits dezen geauthoriseerd om de 

kost aan Maria de Jager, Huijsvrouw van Willem Post in het G(eertruijden) en C(atharinen) 

Gasthuijs te verkopen voor eene Sa. van twaalfhonderd Car(ol)i guldens, eens. 

 

 

441. Den 6 November 1775, fol.175. 

Op den Requeste van Peter Gerrits en Arend Dirks, veerlieden van Seveningen  versoekende 

dat sij (thans veel meer arbeidsvolk na Seveningen of Eiland moetende overzetten als wel 

ordinair) oversulks met een surplus boven haar tractament van 8 guldens mogte worden 

begunstigd. 

Was geapost:  De Supplianten worden voor haar extraordinaire moejte, dit jaar so in ’t 

overbrengen van materialen als het overzetten van dezer Stads en ander arbeidsvolk 

aangewend, mids desen begunstigd ieder met vijf guldens eens, te betalen uijt dezer Stads 

Rentecamer. 

 

 

442. Den 6 November 1775, fol.175vo. 

Op den Requeste van Janna Gerrits, weduwe van Jannes Breuker, om breedvoerige ten 

Requeste geallegeerde redenen, van diverse ongelukken, en schade versoeckende, dat aan 

Haar mogte worden geremitteert de geheele, of immers het grootste gedeelte der pagt van een 

buitendijkse Camp over 1773 bedragende circa 70 guldens. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante haare nog verschuldigde landpagt, ten Requeste 

gemelt, aan het Stads Comptoir sal hebben betaalt voor expiratie van dit jaar, voor de eene 

helft, sal de andere halfscheid, aan Haar worden geremitteert, gelijk deselve in dat geval aan 

Haar geremitteerd word bij deesen. 

 

 

443. Eodem Die [6 November 1775], fol.175vo. 

Op den Requeste van Jacob Hendrik(s), versoeckende dat het eerste erve van de Heupe, door 

des Suppliants wijlen vader en moeder Hendrik Aalts, en Janna Jacobs, de eerste den 12 en de 

tweede op den 17 October laastleden overleden, voor deselve pagt aan Hem ten bemeiering 

mogte worden overgegeven en aangeschreven. 
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Was geapost:  Het vesoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, mits stellende des Suppliants borge, volgens de conditien van verpagting. 

 

 

444. Den 9 November 1775, fol.176. 

Op den Requeste van de Predicanten van de Gereformeerde Gemeente dezer Stad, 

versoekende dat de Vrijdag morgen Winterbeurt dezen Winter weder mogt stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdags morgen Winter beurt word geduirende dezen Winter weder 

gesurcheert. 

 

 

445. Den 30 November 1775, fol.176. 

Op den Requeste van Willem Teunissen, Bouman op het Camperveen op een dezer Stads 

Geestelijkheids erven versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen remissie van een 

jaar pagt. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dien 

ten gevolge het selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

446. Den 2 December 1775, fol.176vo. 

Op den Requeste van Roelof Jans te kennen gevende hoe desselfs vader Jan Dirks Geestelijke 

Meijer van het erfie op den Sonnenberg staande op naam de ring van de Cathuisersch sijnde 

overleden, en hij met sijn Suster Femmigie Jans de boerderij al bij hun vaders leven hebbende 

waargenomen, en daarover we genegen in deselve te continueren, versoekende dieswegens 

dat het voorschr(even) ervie aan haar voor de lopende pagtjaren mogte worden in huure 

geaccordeert sig verbindende, om niet alleen de pagt in ’t vervolg maar ook d elopende en 

verschuldigde pagt te voldoen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Cameraer van de Geestelijkheid word het versoek 

ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge der Requestrant de 

continuatie der pagt van het gelibelleerde erve toegestaan, so en dierwegen het selve bij wijlen 

desselfs vader is gepagt geweest, mids so wel de verschenen en nog verschuldigde pagt van 

wijlen sijn vader, als die verder staat te verschijnen promptelijk betalende. 

 

 

447. Den 2 December 1775, fol.177. 

Op den Requeste van Aalt Woesthof, versoeckende sig van het Weeshuis te moogen 

afcoopen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Provisoren word de versogte afcoop bij deesen 

geaccordeert. 

 

 

448. Den 13 December 1775, fol.177. 

Op den Requeste van J.G.R. op ten Noort, ontfanger dezer Stads Geestelijkheid versoekende 

dispositie over 104 Engelse agtentwintigen en 30 Engelse sestehalven, als thans niet gangbaar 

sijnde. 

Was geapost:  De Remonstrant word mids dezen geauthoriseert om de gelibelleerde hondert 

en vier Engelse Goudguldens en dertig Engelse sestehalven ten hoogsten prijse tot profijt van 

de Geestelijkheid te verkopen. 
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449. Den 14 December 1775, fol.177. 

Op den Requeste van Jacob van Eunen en Berend Telder te kennen gevende hoe sij gedurende 

eenige jaren de fabriecq als Cantwevers knegts hier en elders hebbende geoefend, en de 

Supplianten hebbende vernomen, dat de jaren van het octrooij aan wijlen P. Buijtendijk en  

T. Schrijver verleend reeds souden sijn geexpireert, dat deselve fabriecq en negotie van hier 

na Zwolle overgebragt aldaar met succes gedreven worde, dat sij om sulks niet verder te 

versprijden onder hooggunstige agreatie van Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) van meninge 

waren gemelde fabriecq als meesters alhier te beginnen, verzoekende sulks aan haar en 

Comp(aane)n mogte worden geaccordeert, en sij de gelibelleerde fabriecq en negotie alhier 

mogten opzetten en drijven, so en diervoegen als alhier door andere word gedaan en gedreven 

en ten dien einde de touwen met derselver toebehoren bij provisie alhier vrij mogte invoeren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Broodwegers word aan de Requestranten mids 

dezen geaccordeert om de gelibelleerde Cantfabrijcq en negotie alhier te mogen exerceren, en 

de touwen met derselver toebehoren daar toe invoeren. 

 

 

450. Den 21 December 1775, fol.178. 

Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het H(eijligen) G(eesten) Gasthuijs, 

verzoekende authorisatie, om de kost in opgem(elt) Gasthuijs te mogen verkoopen aan Feijtje 

Gerrits van het Vemde oud 61 jaaren voor eene Sa. van 1200 guldens jaarlijks. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteijt, worden mits dezen geauthoriseerd, om de 

kost in het H(eijligen) G(eesten) Gasthuijs aan de persoon van Feijtje Gerrits van ’t Vemde te 

verkoopen in manieren als bij Requeste gemeld. 

 

 

451. Eodem [21 December 1775], fol.178. 

Op den Requeste van Jan Peters Meijers, Meijer van ’t erve Stoltenburg gehoorende aan ’t 

G(eertruijden) en C(atharinen) Gasthuijs, te kennen gevende hoe door de Veepest en laatste 

Storm hij geheel geruineert was geworden, en niets had om weer te beginnen dit erve te 

bemeijeren etc. Versoekende oversulks, dat H.W.H.Agtb. aan hem geliefden te remitteeren 

zijne verschuldigde twee jaaren pagt ad f.85 - : - guldens jaars, en dan nog het lopende jaar ad 

f.50 - : - en hem dan nog van de pagt van dit erve geheel ontslaan. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de helft der verschuldigde pagtpenningen ad f.110 - : - 

guldens zal hebben voldaan, worden de Kerkmeesteren van het G(eertruijden) en C(atharinen) 

Gasthuijs mits dezen geauthoriseerd, om de resteerende helft aan denzelven te remitteeren, en 

hem voorts van de overige huur te ontslaan. 

 

 

452. Den 28 December 1775, fol.178vo. 

Op den Requeste van Hermen Stolte Schoolmeester van Brunnepe. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de ontfanger dezer Stads Geestelijkheid geauthoriseert, om aan den Requestrant een 

vierde deel jaars tractament verschenen op gepasseerde Kerstijd te mogen betalen en in so 

verre van de gewoone termijn afgaan. 

 

 

453. Eodem [28 December 1775], fol.178vo. 

Op den Requeste van Joannes van Delden te kennen gevende hoe dagelijks varkens worden 

geslagt, waarvan hem het wagegeld competeerd, en ’t selve egter niet betaald word, 

versoekende dieswegens dat de Stads Collecteur mogte worden gepermitteerd geen impost 
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van varkens te mogen aannemen, alvorens hem de Waagcedul vertoond word. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Collecteur dezer Stadsimpost gelast, om geen impostcedullen van varkens volgens 

ordonnantie de Wage subject aftegeven, voor aleer hem daarvan de Waagcedul zal vertoond 

zijn. 

 

 

454. Eodem [28 December 1775], fol.179. 

Op den Requeste van Peter Lubbers te kennen gevende, hoe hij voor weinige jaren een huis en 

getimmer heeft gezet op sijn land aan de Trekvaart in ’t Middelblok van Mastebroek, dat ’t 

selve in dese laaste watervloed, was weggespoeld vermids te laag was, versoekende dat hem 

mogte worden gepermitteerd om op ’t erve de Sonnenberg, alwaar hij met goedvinden van de 

tegenwoordige meijer een ½ schepel land hadde uijtgezien, een huis en getimmer te zetten 

tegens betalinge van 6 guldens jaarlijks aan de tegenwoordige pagter en ’t geen naderhand in 

een erfpagt konde worden geconventeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word bij dezen geaccordeert, mids het huis 

op de gelibelleerde plaats worde neergezet en opgetimmert onder het opzigt, en directie van 

de Stads Architect volgens het daar van geformeert plan geregistreert en de opslach cedul der 

Geestelijke erven waarvoor als dan tot een jaarlijkse recognitie en grondpagt dooe den 

Requestrant sullen worden betaald ses car(ol)i guldens, ingaande met Petri eerstkomende; 

welke recognitie gedurende dese pagtjaren sal lopen ten profijte van den tegenwoordige 

meijer, en na expiratie derselver komen ten profijte van de Geestelijkheid. 

 

 

455. (Ongedateerd) Eodem [28 December 1775], fol.179vo. 

Op den Requeste van de voogden over de nog minderjarige kinderen van wijlen Jan Netman, 

en C.M. Havercamp, versoeckende approbatie van een Contract van scheiding tusschen hun, 

en der pupillen stiefvader R. Top opgerigt. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, word 

het plan van verdeeling, den Requeste annex, en met exhibitum getekent mits deesen 

geapprobeert. 

 

 

456. Den 9 Januarij 1776, fol.179vo. 

Op den Requeste van Dirk Gerrit Dijk en Egbert van Wijhe, verzoekende, dat het hun mogte 

worden vergunt, om op de door hun gekogte bleek buijten de Hagepoort, een of meer 

Kalkovens te mogen setten. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legt, en den 

Supplianten vrijheijd gegeven, om op den bij Requeste gelibelleerde plaatse een of meer 

Kalkovens te mogen setten. 

 

 

457. Den 15 Januarij 1776, fol.180. 

Op den Requeste van Wolf Floris van Heemert J.U.Dr. versoekende admissie om Parthijen 

voor deezer Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant word mits geadmitteerd om Parthijen voor dezer Stads Banken 

advocando te mogen bedienen. 
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458. Den 18 Januarij 1776, fol.180. 

Op den Requeste van Marten Riegen, en Lodewijk Camerling, in qualiteit als Curateuren over 

den insolventen boedel van Gerrit Nieuwenhuis en Lumina Voerman versoeckende, om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) Hun geliefden te 

authoriseren, om de gepraefereerde schulden, uit de voor handen sijnde penningen te moogen 

betalen, en daarvan aan de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier te doen reeckening en 

bewijs, en dien na van de administratie van voorn(oemde) boedel te mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het 

versoek ten Requeste gedaan, mits deesen geaccordeert. 

 

 

459. Den 25 Januarij 1776, fol.180vo. 

Op den Requeste van Dirk, (en) Hermannus van Ulsen, en Jan Teunissen Woordman 

meerderjarige kinderen van wijlen Jannes Breuker; en Lammert van Dijk en Jan van Ulsen als 

voogden over Marrigie van Ulsen minderjarige dogter van opgemelde Jannes Breuker bij 

wijlen sijn eerste vrouw in egte verwekt, daarbij te kennen gevende dat Janna Gerrits geweest 

zijnde twede huisvrouw en laast weduwe van opgemelde Jannes Breuker op gisteren den 17 

deser maand Jannuarij dezer weereld was komen te overlijden, en kwam na te laten twe 

onmondige Zoontjes de een oud 9 en de ander 7 jaren bij meergemelde Jannes Breuker 

gewonnen, zijnde dus der Requestranten halve broeders, dat deselve dus als nu in het Arme 

Weeshuis dezer Stad zouden kunnen en moeten worden opgevoed, dog dat sij Requestranten 

met elkanderen goedgevonden hadden, opgemelde hunne halve broeders na sig te neemen en 

deselve opte voeden en groot te brengen, en dus opgemelde Arme Weeshuis van de last te 

bevrijden, dan vermids sij sulks niet wilden doen, nog de weinig nagelatene goederen van 

bovengemelde Weduwe der Requestranten halve broederen moeder niet durfden aantasten 

veel minder deselve verkopen sonder consent van Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) 

dieswegens versoekende, dat aan Haar mogte worden geaccordeert, om opgemelde kinderen 

hun Supplianten halve broeders na sig te mogen neemen, om deselve op te voeden en groot te 

brengen, alsmede om de nagelatene goederen van opgemelde kinderen moeder te mogen 

aantasten en tot gelde te brengen, om dus daarmede de begravenis en andere onkosten en 

schulden te kunnen betalen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden de 

Requestranten geauthoriseert ten fine als daar bij versogt. 

 

 

460. Den 25 Januarij 1776, fol.181vo. 

Op den Requeste van Wolter Jans woonagtig aan den Zwartendijk te kennen gevende hoe des 

Suppliants Vader Johannes Galenus, Meijer van het Geestelijk erve aan de Hoge Weg op 

Camperveen, thans overleden sijnde desselfs Wede Moeder van de Suppliant, wel soude 

genegen sijn, ’t selve erve in huure aan hem Suppliant over te doen, versoekende daar toe 

consent van Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are). 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het selve 

oversulks afgeslagen mids dezen. 

 

 

461. Den 20 Februarij 1776, fol.182. 

Op den Requeste van B.F. Schultz en F.W. Stennekes in qualiteit als Curateuren van den 

geabandonneerden boedel van Corn. Smit, te kennen gevende hoe dat voorschr(even) Corn. 

Smit deel hadde genomen in de Overijsselsche Prebenden Societeit in den jare 1770 binnen 
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deze Stad opgerigt, voor drie gehele en vier halve prebenden, namentlijk in de 4
de 

classe onder 

N.1 en 2 in de 8
ste

 classe onder N:59 en in de 9
de

 classe onder N:293B. N:296.A: N:297B: en  

N:308B; dat de contributien van voorschrevene prebenden over den lopende jare 1776, voor 

of met het begin van dit jaar aan voorschr(evene) Societeit moetende worden voldaan, de 

Commissarissen Directeuren van deselve Societeit aan hun Remonstranten in derselver 

qualiteit hebben doen ter hand stellen de Rekeningen van voorschrevene prebenden, 

bedragende te zamen een somma van f.491 - 10 - welke voorschrevene Rekeningen binnen 

zekeren bepaalden tijd na de gedane aanmaningen ten comptoire voorschreven moeten 

worden voldaan, bij poene van verval; dat de Remonstranten sig niet gequalificeert vindende, 

om voorschreven betalingen al ofte niet te doen oversulks onderdanig verzogten, dat Haar 

Weled(ele) Hoog Achtb(are) hun in dezen zodanige ordres gelieven te geven, als ten meesten 

voordele van den Boedel sullen oordelen te behoren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Broederquartier hier op 

hebbende ingenomen de consideratien van de crediteuren van den boedel in den Requeste 

gemeld, welke sig en dese Stad bevinden, worden de Remonstranten gequalificeert om de 

contributien der prebenden in den Requeste gemeld onbetaald te laten, en daarvan ten 

behoeve van de Societeit te renuntieren. 

 

 

462. Den 20 Februarij 1776, fol.183. 

Op den Requeste van Claas Berends te kennen gevende hoe hij van dese Stads Geestelijkheid 

in huure is hebbende vier morgens land leggende op de Oostermate, dat hij bij de laatste 

watervloed en storm hun meeste bedrijf en levendige have verloren hebbende, geresolveert 

was om de boerderij over de hand te slaan, dat hij daarom aan Cornelis Rutgers Velthuis ook 

dit land van de Geestelijkheid zeer noodzakelijk benodigt is om bij het erve te gebruiken, 

dieswegens versoekende dat hij Suppliant van dese huure mogte worden ontslagen, en 

voorschr(even) Cornelis Rutgers Velthuis het selve in huire weder geaccordeert. 

Was geapost:  Het word den Requestrant mids dezen geaccordeert om de gelibelleerde vier 

morgens land op de Oostermate aan Cornelis Rutgers Velthuis in pagt te mogen overdoen, 

mids hij Requestrant als oroginele en principale pagter voor de pagt aansprakelijk en 

verbonden blijve. 

 

 

463. Den 2 Maart 1776, fol.183vo. 

Op den Requeste van Jan Laurens, Meijer van een Geestelijk erve in Mastenbroek 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen eenige remissie van pagt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor de maand Meij eerstkomende de halfscheid van 

het jaar pagt verschenen Martini 1773 en voor Martini deses jaars 1776 het volle jaarpagt 

verschenen Martini 1774 ten comptoire van de Geestelijkheid dezer Stad promptelijk 

opbrengt en betaald, zal als dan den Suppliant worden geremitteerd de resterende halfscheid 

van voorschreven jaarpagt verschenen Martini 1773. 

 

 

464. Den 1 April 1776, fol.183vo. 

Op den Requeste van Bernardus Veene, verzoekende dat de Voogden over desselfs 

minderjarige kinderen mogten worden geauthoriseerd aan den Suppliant tot voortzetting van 

desselfs nu in het Oldebroek begonnen Ververs en Glazemaakers affaire; uijttereijken 

zodanige penningen als dezelve buijten dezer Pupillen bewijs, nog onder zich mogten hebben. 

Was geapost:  De Voogden over des Suppliants minderjarige worden mits deezen 

geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld. 
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465. Den 13 April 1776, fol.184. 

Op den Requeste van Willem van Dalen, versoekende om den uijtgang uijt sijn hofie aan de 

Stadswal tussen de Broeder en Cellebroeder poorten ad 28 stuiver jaarlijks tegens vier 

p(er)Cento te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Camenaer van de Geestelijkheid word de versogte 

aflosse mids dezen geaccordeert tegens Paaschen eerstkomende. 

 

 

466. Eodem [13 April 1776], fol.184. 

Op den Requeste van Arian Hendriksen van Rhijn, versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, dat hij met de survivance van de Piloteplaats, welke hij thans zedert eenige jaren 

voor desselfs vader heeft waargenomen mogte worden begunstigd, wanneer hij bereidwillig 

was om het gansche jaarlijkse tractament aan desselfs moeder haar leven lang uijttekeren, ten 

einde dus haar van den Armenstaat af te houden. 

Was geapost:  OP het rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge aan den Suppliant, de survivance van de 

gelibellerde Piloteplaats verleend, mids het jaarlijks tractament daarvan aan desselfs moeder 

geduirende haar leven lang ten vollen uijtkerende. 

 

 

467. Den 15 April 1776, fol.184vo. 

Op den Requeste van Hendrik Scholte en Jan Louwsen Post als voogden over de vijf 

onmondige kinderen van wijlen Steven Louwsen Post bij Dirkje Jansen Scholte in Ehe 

verwekt: te kennen gevende hoe opgem(elde) kinderen der Supplianten pupillen meede 

beregtigd zijn voor 1/5 gedeelte tot de nalatenschap van hunne Grootmoeder de Wede Louw 

Steven Post in deesen gepasseerden winter overleden: dat dit 1/5
de

 gedeelte koomt te bedragen 

eene Sa. van f.364 - : - guldens: Dan alzo der pupillen Stiefvader Dries Hendriks aan dezen 

boedel meer verschuldigt is, dan deze erfportie hunner pupillen geheel bedraagt, en hij zich 

thans buijten staat bevind die penningen aan den boedel te kunnen opbrengen Zij Supplianten 

met hem waaren overeengekomen dat hij voor deze Sa. van f.364 - : - gulden ten behoeven 

hunner pupillen zoude passeeren eene Gerigtelijke bekentenis, en dat de pupillen zich hier 

mede voor dezen hunne erfportie zouden te vreden houden. Verzoekende hier toe van 

H.W.H.Achtb(are) de nodige authorisatie. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteijt worden mits dezen geauthoriseerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

468. Den 24 April 1776, fol.185vo. 

Op den Requeste van den Ed(ele) Nicolaas van Berkum verzoekende om tot het timmeren van 

twee vertrekkies aan zijn hof aan het Cingel eenige voeten voorwaarts op het Cingel te mogen 

springen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen word aan den 

Suppliant desselfs verzoek, bij Requeste gedaan zo als het legd, geaccordeerd mits dezen. 

 

 

469. Den 4 Meij 1776, fol.185vo. 

Op den Requeste van Gabriel ten Clooster te kennen gevende, hoe dat Hij om seer gewigtige 

reden sig genoodsaakt vind, om aan sijne nog twee onmondige kinders te weten Jacobus en 

Catrina ten Clooster bij Johanna Crissel in egte verwekt haar moederlijk bewijs te doen. Dat 

Hij ten dien einde alle sijne goederen door twee onpartijdigen hebbende doen taxeren aan, 
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sijne voornoemde twee onmondige kinders heeft bewesen aan elk een somma van f.250 - : - 

dus in ’t geheel f.500 - : - en over welk bewijs de Suppliant tot voogden had versogt Arend 

Nieuwenburg H.Z. en Jurjiaan de Greve, welke het selve hebben aangenomen. 

Versoekende op ’t aller ootmoedigste dat Haar Weled(edele) Hoogagtb(are) sulx gunstelijk 

geb(lie)fde te approberen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Espel word het 

bewijs, soo en en in dier voegen het selve ten Requeste is gespecifiseert, mits deesen 

geapprobeert, en de personen van Jurjen de Greven en Arend Nieuwenburg Hendriks 

geauthoriseert, om in Cas van overlijden van den Suppliant geduirende de minderjarigheid 

sijnen nog twee onmondigen kinderen, het gelibelleerde Capitaal onder haar administratie en 

behering te neemen, en ten meeste voordeele van deselve pupillen te beleggen, sonder egter 

tot eenig ander of verder administratie of voogdijschap, als alleen van dit bewijs gehouden te 

sijn. 

 

 

470. Den 6 Meij 1776, fol.186vo. 

Op den Requeste van Johannes Jacobus Roldanus en Alida van Wijnvoorden Egtelieden, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat aan hunne dogter Margareta Martha, 

die reeds zeer verre in het negentiende jaar haares ouderdoms gevordert is Venia aetatis moge 

worden verleend, tot dat einde en die uijtwerkinge als na regten. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan der Requestranten dogter Margareta 

Martha mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

471. Den 18 Meij 1776, fol.186vo. 

Op den Requeste van Teunis Gerrits gewesen huurder van een Math land der Geestelijkheid 

in Dronthen versch(enen) Martini 1774 versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 

versoek, dat aan hem de halfscheid ad f.23 - : - mag worden geremitteerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant binnen den tijd van twe maanden, te rekenen van dato 

dezes, de halfscheid van sijn verschuldigde pagt ter Sa. van f.23 - : - ten comptoire van de 

Geestelijkheid, zal hebben betaald, sal alsdan aan hem de resterende halfscheid ad f.23 - : - 

worden geremitteerd. 

 

 

472. Den 18 Meij 1776, fol.187. 

Op den Requeste van Alijda Serbeek, nagelatene Weduwe van de Roedendrager Reijnier 

Lambregs te kennen gevende hoe sij te rade was geworden hare boedel en goederen ten 

voordele van hare crediteuren te cederen, en over te geven, dewijl sij van hare winsten 

gepriveert sijnde geen kans sag verder te kunnen subsisteren, dieswegens versoekende dat uijt 

de geinteresseerde crediteuren van de Suppliante twe ofte meerder mogten worden 

gequalificeert tot curateuren over hare boedel, om deselve tot liquiditeit te brengen ten fine en 

effecte als na regten. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en d 

epersonen van Claas Visscher Moulin, Salomon Marcus Junior geauthoriseert tot curateuren 

over des Suppliants boedel, ten einde deselve tot liquiditeit te brengen, en verder ten fine en 

effecte als na regten. 

 

 

473. Den 5 Junii 1776, fol.187vo. 

Op den Requeste van Wilbertus Willems, versoeckende om breedvoerig geallegeerde redenen 
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dat aan Hem mogte worden gepermitteert om, eene nieuwe waterput te mogen graven in de 

klinkers voor sijn pothuis. 

Was geapost:  Word gconsenteert in het versoek ten Requeste gedaan, en word diensvolgens 

aan de Suppliant geaccordeert, om een nieuwe put onder de klinkers voor sijn pothuis te 

moogen doen graven mits deselve met een goed suffisant verwulft overslaande alles ten 

genoegen van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier. 

 

 

474. Den 24 Junij 1776, fol.187vo. 

Op den Requeste van Bernardus Twent en Kier van der Weide als Kerkmeesters van het 

Geertruijden en St. Catharinen Gasthuijs, te kennen gevende hoe sij Supplianten in hunne 

opgemelde qualiteit met voorkennis der Heeren Provisoren met Gerrit Wolvekamer geboortig 

van Teckelenburg oud volgens sijn seggen 64 jaren, dog waar van geen doopcedul kan 

produceren, om redenen van sijn vroeg vertrek en lange afwesigheid uijt sijn land, en sijn 

huisvrouw Anna Margareta Portners geboortig van Groenouw oud 58 jaar volgens 

overgelegde doopcedul, hadden geconstraebeerd over en ter sake, dat aan hen beide 

gedurende hun beider leven door het selve Gasthuis sal worden gegeven de kost etc. 

midsgaders een huisie op de grote plaats in de lange reij ter bewooning so laastelijk het selve 

door Michiel Coster is bewoond geweest, en dat alles so en in dier voegen, als bij d andere 

kostkopers word genoten, en dat daar voor door hun aan opgemelde Gasthuijs souw worden 

betaald een Summa van negentien hondert Car(oli) guldens eens. Versoekende dat het 

opgemelde accoord en contract tussen hen Supplianten en gemelde lieden over de kost en 

wooning aangegaan mogt worden geapprobeerd. 

Was geapost:  Het accoord ten Requeste gemeld word mids dezen geapprobeerd, so als het 

selve legt. 

 

 

475. Den 4 Julii 1776, fol.188vo. 

Op den Requeste van de Sevens van het bijster op de Noordwendige Dijk te Camperveen, 

versoekende om geallegeerde redenen dat aan Hun, onder recepisse mogte worden uitgereikt 

het Dijkregt en Dijkboek of metinge van Camperveen, aannemende, om het een en ander, na 

daar van het noodige gebruik te hebben gemaakt ongeschonden ter Secretarie te sullen 

besorgen. 

Was geapost:  Word aan de Remonstranten geaccordeert visie, en soo noodig Copie van het 

Dijkregt van Camperveen, en verdere boeken daartoe relatie hebbende, soo alhier ter 

Secretarie berustende sijn, en sulx ten overstaan van een deser Stadssecretarien. 

 

 

476. Den 25 Julij 1776, fol.188vo. 

Op den Requeste van Dr. J.H. Bruinier, verzoekende om Parthijen voor dezer Stads Banken 

advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant word geadmitteerd mits dezen, om Parthijen voor dezer Stads 

Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

477. Den 26 Aug(ustus) 1776, fol.189. 

Op den Requeste van Alb. Voerman als vader, Marten Riegen, en Claas Visscher Moulin 

voogden over Margareta Voerman van eerstgenoemde bij Gerardina Moulin in egte verwekt, 

versoeckende dat Haar Weled(ele) Hoogagt(bare) gemelte Margareta Voerman gelieven te 

verlenen Veniam aetatis. 
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Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word de 

versogte Venia aetatis geaccordeert ten fine en effecte als naar regte. 

 

 

478. Den 26 September 1776, fol.189. 

Op den Requeste van Anthoni Boeve sig interesserende voor Gerbrand Westreen, en 

Petronella Benekamp, ondertroude jongman, en jonge dogter versoeckende, om ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) gelieven te vergunnen, dat de 

geboden van voornoemde ondertroude personen alhier mogen geproclameert worden, het 

eerste op Sondag aanstaande den 29 deser ene het twede en derde op Sondag daaraan 

volgende. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, en de Eerwaarde Kerkenraad geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste 

versogt. 

 

 

479. Den 19 Augustus 1776, fol.189vo. 

Op den Requeste van J. en G. Bijsterbosch, verzoekende, dat zij mogten worden 

gecontinueerd in het gebruijk van de Zolder boven het Zegelhuijs, waarvan zij lange jaaren 

gejouisseert hadden, dog die hun nu door de Gilde-meesteren van het Duffelmakers Gilde, zo 

zij meenden, zonder reden was opgezegd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, zo als het zelve legd kan niet worden 

getreden, en word oversulks gewezen van de hand. 

 

 

480. Den 3 October 1776, fol.190. 

Op den Requeste van Johanna van Merle te kennen gevende hoe zij van den jaare 1747 tot 

1755 in het Groot Burger Weeshuijs dezer Stad is opgevoed geweest, en nu wel inclinatie 

hadde zich van voorschr(even) huijs ingevolge de resolutie van den [leeg] vrij te koopen, 

waartoe zij de approbatie van Schepenen en Raden versocht. 

Was geapost:  De verzogte afkoop van het Groot Burger Weeshuijs word aan de Suppliante 

geaccordeerd mits deezen. 

 

 

481. Den 28 October 1776, fol.190. 

Op den Requeste van de Predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente deser Stad, 

versoekende dat de Vrijdag Morgen Winterbeurt deser Winter weder moge stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdags Morgen Winterbeurt word geduirende desen Winter weder 

gesurcheert. 

 

 

482. Eodem [28 October 1776], fol.190. 

Op den Requeste van J.W. Gallè, Predicant op het Camper Eiland te kennen gevende hoe in 

den gepasseerden jare aan hem was ter hand gesteld een extract uijt het boek van Resolutien 

der Stad Campen in dato den 4 December 1775 omtrent het behoorlijk en exact waarnemen 

van den predikdienst, dat hij volgens deselve Resolutie niet getwijfeld heeft of hier op zoude 

op sijn tijd behoorlijk rapport moeten worden gedaan aan Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) 

in hoe verre zulks al of niet hier ter plaats soude of konde in gebruik gebragt worden dog dat 

de E(dele) Classis op den 23 September 1776 benevens de H(eeren) deputaten hierin niet 

berustende de Remonstrant eindelijk wierde in last gegeven om sig daar over bij Haar 
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Weled(ele) Hoog Achtb(are) te vervoegen, om te vernemen waar sodanig rapport behoorde te 

geschieden, waarover sig dan de Requestrant wend tot U Weld(ele) Hoog Achtb(are)  met 

nedrig versoek dat Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) hem gelieven te berigten of sodanig 

rapport betrekkelijk de Gemeente van ’t Camper Eiland aan Haar Weled(ele) Hoog 

Achtb(are) of aan Riddersch(ap) en Steden sal behoren gedaan te worden om te weeten hoe 

sig sal hebben te gedragen. 

Was geapost:  Word mids dezen verstaan, dat het rapport aangaande de gelibelleerde 

Resolutie van den 4 December 1775 omtrend het behoorlijk en exact waarnemen van den 

predikdienst in dit geval worde gedaan aan Ridderschap en Steden. 

 

 

483. Den 4 November 1776, fol.191. 

Op den Requeste van Peter Harms, te kennen gevende hoe van Stads Geestelijke landen in 

huure heeft ses morgen in Mastebroek, boven de verpondinge ad f.25 guldens 2 stuivers en 

morgengeld ’s jaars voor 16 guldens, dat hij selve land wel willende verbeteren, dog daartoe 

kosten vereischt wordende en niet meer dan vier jaren aan dat land huure hebbende, oversulks 

versogt om het selve land nog voor drie a vier pagtjaren mogt worden gegeven. 

Was geapost:  Wanneer de requestrant voor expiratie van het lopende pagtjaar aan den 

tijdelijken Heer Camenaer van de Geestelijkheid legaal sal hebben getoond, dat het 

gelibelleerde land werkelijk en na behoren is verbeterd, word den Requestrant het selve land 

voor twe volgende pagtjaren in huure geprolongeerd, mids boven de verpondinge en 

morgengeld jaarlijks in plaats van sestien guldens, twintig guldens tot pagt gevende, en bij 

ieder nieuwe verpagtinge het gewone plakkegeld betalende. 

 

 

484. Den 4 November 1776, fol.191vo. 

Op den Requeste van Peter Meurer pro se en de kinderen van de Wede J. Meurer, 

versoekende den Boedel van Peter Jacops Teune, nu in Brunnepen overleden onder beneficie 

van Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het word den Suppliant gepermitteerd mits dezen, de bij Requeste gemelde 

boedel, onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

 

 

485. Eodem [4 November 1776], fol.191vo. 

Op den Requeste van Jacob Croese, te kennen gevende dat hij nog onder zich had een 

gebeterd beest, het geen hij den voorigen winter van H. Hissink gekogt had, dog waar op 

kennelijk door de Crediteuren van gem(elde) H. Hissink beslag gedaan was, en hij oversulks 

de kooppenningen niet konde uijttellen dat overmits hij aan stallen en weijdeloon hier op 

reeds merkelijk kosten gehad had, hij versogt te mogen weten hoe dezelve te kunnen 

repeteeren, en zich hierin te gedragen. 

Was geapost:  De Vendumeester word mits dezen geauthoriseerd, om het bij Requeste 

gemelde beest, publijcq te verkopen, en uijt de penningen daarvan provenieerende, den 

Suppliant zijne verschotten tegens quitantie te voldoen, en de resteerende penningen onder 

zich te houden tot nadere dispositie van Scheepenen en Raden. 

 

 

486. Den 7 November 1776, fol.192. 

Op den Requeste van Thijs Voerman en Roelof Somer, in qual(itei)t als voogden over het 

onmondige kind van wijlen Hendrik Aalst: versoekende authorisatie, om een Capitale Sa. van 

f.400 - : - guldens, die zij thans voor Haar pupil hadden ledig leggen, op de Slepersplaatse van 
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Jacob Croese tegens eene rente van 3 pCto gerigtelijk te mogen vestigen. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteijt worden mits dezen geauthoriseerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

487. Den 25 November 1776, fol.192vo. 

Op den Requeste van Jacob Jacobs en Albert van Dijk, als voogden over de drie onmondige 

kinderen van wijlen Arend Jacobs bij Annegien Jacobs Kolthamer in egte verwekt, te kennen 

gevende, dat haar pupillen huis, was aangeslagen voor agterstedig Vuirstedegeld, 

versoeckende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan haar mogte worden 

gepermitteert, om het verschuldigde Vuirstedegeld te mogen betalen, en dus daardoor 

voorkomen dat het selve niet verkogt word, alsmeede dat sij in het vervolgde huire van 

opgemelte huis moogen ontvangen, om daarvan het huis eenigtsints in staat te houden, en 

verders de ongelden  er van te betalen, met overgave van het overschot jaarlijks aan den 

Supplianten pupille moeder en stiefvader. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, worden de 

Supplianten geauthoriseert, om het verschuldigde Vuirstedegeld te mogen betalen, om 

daardoor de gedreigde Executie voor te komen, wordende het verder versoek ten Requeste 

gedaan voorals nog gehouden in advis. 

 

 

488. Eodem Die [25 November 1776], fol.193. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin te kennen gevende, dat Hij bij missive in dato de 

14 Nov(em)b(er) 1776, door mevrou de wede van der Ketten te Swol versogt is, ingeval 

juffrou A.C. Veliken mogte komen te overlijden als dan bij Requeste sig te adresseren aan 

Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) met versoek om gemelte juffrou uit haar boedel te mogen 

doen begraven, en terwijl het geval thans exteert versogt de Suppliant om daartoe als nu te 

mogen worden geauthoriseert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier 

word de Suppliant mits deesen geauthoriseert te fine als bij den Requeste verzogt 

 

 

489. Den 27 December 1776, fol.193vo. 

Op den Requeste van Joost Scheper, verzoekende wijlen zijn’s Moeders nalatenschap Sub 

beneficio Inventarii te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het word den Suppliant geaccordeerd mits dezen, om zijns Moeders 

nalatenschap onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

 

 

490. Den 30 Deceember 1776, fol.193vo. 

Op den Requeste van Jan Baptist Brinkman: verzoekende, alzo hij op den 8
sten

 Maart 

aanstaande 25 volle jaaren geadimpleerd zal hebben, dat hem nu Veniam aetatis mogte 

worden verleend, tot meerder faciliteijt in zijne affaires. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan den Suppliant geaccordeert ten fine en 

effecte als naar regten. 

 

 

491. Den 30 Deceember 1776, fol.194. 

Op den Requeste van Willem Teunis, Meijer van een der Geestelijkheids erven aan de Hoge  
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Weg op Camperveen te kennen gevende hoe hij in den jare 1774 aan de Vheepest 20 stuks 

rundvhee sijnde meest beste melkkoejen, beneffens vijf stuks en het aangefokte jongvhee 

wederom in den jare 1776 verloren hebbende, en door de  inundatie en overstromingen van dit 

jaar en het vorige meest al hun hooij en verdere voeragie voor het vhee niet alleen zijnde 

bedorven geworden maar ook door de storm van de gepasseerde maand Maij met zijn vhee 

hebbende moeten gaan vlugten en voor over de 100 guldens land in Gelderland moeten 

huuren, om het selve in ’t leven te behouden, dieswegens versoekende, dat aan hem die tot 

nog toe nooit iets aan het comptoir is schuldig gebleven, of remissie genoten, als nu eenige 

gratie mogte bewesen worden, en hem eenige pagt en ongelden geremitteerd. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant voor den jare 1777 wegens verschuldigde 

verpondinge eene Sa. van negen en dertig guldens ten comptoire van de verpondinge van 

Camperveen sal hebben betaald, word als dan aan deselve geremitteert een jaarpagt ter 

somma van tagtig guldens. 

 

 

492. Den 2 Januarij 1777, fol.194vo. 

Op den Requeste van Dus. M. v.d. Upwich, verzoekende om terzijde van zijn Coepel aan de 

Zandberg eenige voeten van Stadsgrond te mogen gebruijken, om daar op een lootse of stal te 

plaatsen. 

Was geapost:  Op het rapport van den H(ee)r Administrateur van de Belt, word aan den 

Suppliant vergund om een bequaam getimmerte, dienstig tot eene lootse of stalling te mogen 

plaatsen op Stadsgrond ten West Zijde van desselfs koepel aan de Zandberg volgens afbaking 

lang Noord en Zuijdwaards vijf en eene halve roede, en breed Oost en Westwaats vier en eene 

halve roeden, alles Rijnlandsch, en zulks voor den tijd van 25 jaaren eerstkomende, en langer 

niet; mits daar voor ten behoeve van dezer Stads Pesthuijs betalende eene jaarlijksche pagt 

van veertien stuijvers, welke ingaan zal op Petri deses jaars 1777. 

 

 

493. Den 9 Januarij 1777, fol.195. 

Op den Requeste van Roelof Theunis en desselfs huisvrouw Geesie Egberts te kennen 

gevende hoe sij door beide overstromingen van den 14 November 1775 en den 20 derselve 

maand van deser jare 1776 sig te naauwernood met hun vhee hebben kunnen redden, en 

dieswegens een veiliger plaats tot een huis en getimmer op het Geestelijk erve door Claas 

Berends bemeijert hadden uijtgekosen, lang ongeveer 18 en een halve en breed agt Roeden 

van twaalf voeten in de Roede dog de voorschr(even) 5 ½ Roede aan de weg breed 3 Roeden, 

zijnde dese gerequireerde grond aan voorschr(even) Meijer tot geen gebruik, versoekende dat 

de selve plaats aan haar ten dier einde mogte worden geaccordeert tegens een jaarlijkse pagt 

van twe Goudguldens gedurende dese pagtjaren ten profijte van de Meijer, en dienna ten 

profijte van de Geestelijkheid, die alsdan ten profijte van deselve Geestelijkheid souden 

kunnen worden geconventeerd in een erfpagt. 

Was geapost:  Het word aan de Suppliant Roelof Teunis mids dezen geaccordeert, om op de 

gelibelleerde plaats van het Geestelijk erve de Ring van de Cathuisers thans door Claas 

Berends wordende bemeijert een huis en getimmer te mogen nederzetten zijnde deselve plaats 

volgens opgave en aanwijsinge van deser Stads Architect lang agtien en een halve Roeden, en 

breed voor aan de weg ter lengte van 5 ½ Roeden, drie Roeden en vervolgens breed ses 

Roeden Rhijnlandse maat mids daar voor tot een jaarlijkse recognitie en grondpagt betalende 

twe Goudguldens, welke gedurende dese lopende pagtjaren sullen sijn ten profijte van den 

tegenwoordige Meijer, dog dienna worden betaald ten profijte van de Geestelijkheid. 
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494. Den 9 Januarij 1777, fol.195vo. 

Op den Requeste van Hendrik Diender wonende onder IJsselmuijden te kennen gevende hoe 

door dese watervloed sijn huis was in stukken geslagen, welk niet dat met grote kosten souw 

kunnen repareren; en de grond aldaar seer laag sijnde, so dat voor diergelijke desastres met 

reeden verder bevreest is dieswegens versoekende om een huis op de Zonnenberg te mogen 

zetten. 

Was geapost:  Het word aan den Suppliant Hendrik Diender mids dezen geaccordeert, om op 

het Geestelijk erve te Oosterholt aan den Sonneberg thans door Lubbert Gerrits wordende 

bemeijert een huis en getimmer te mogen nederzetten, mids sulks doende op de afgebaakte en 

door deser Stads Architect aangewesen plaats, lang agt Roeden en breed ses Roeden 

Rhijnlandse maat en daarvoor tot een jaarlijkse recognitie en grondpagt ten profijte van de 

tegenwoordige Meijer gedurende desselfd pagtjaren betalende een Goudgulden, welke na 

expiratie van dese pagtjaren jaarlijks sal worden betaald ten profijte van de Geestelijkheid. 

 

 

495. Eodem [9 Januarij 1777], fol.196. 

Op den Requeste van Dirk Jans Geestelijke Meijer te Uijterwijk, te kennen gevende dat sijn 

huis en getimmer door de laatste storm seer was ontramponneert, so dat bijkans geheel sal 

moeten vernieuwen, dat het selve huis te laag staande, noodsakelijk diende te worden 

verhoogt dat de Suppliant, daartoe thans wegens de vheesterfte en door de vloed geleden 

schade niet in staat was, dieswegens versoekende, dat hem hierin na redelijkheid de 

behulpzame hand mogt geboden worden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant met overleg van dezer Stads Architect J. ten Holt het 

huis op het gelibelleerde erve ten genoegen van Schepenen en Raden behoorlijk sal hebben 

verhoogt en gerepareert, sal deselve als dan op sijne verschuldigde penningen wegens het 

selve overgenomen huis worden geremitteert eene Sa. van vijftig guldens eens. 

 

 

496. Den 13 Januarij 1777, fol.196vo. 

Op den Requeste van Matthijs ter Meer, Grootburger deser Stad versoekende in plaats van 

Steven de Jong wiens Schip hij gekogt hadde, en ’t welke in ’t jaar van 1760 door Teunis van 

der Sluijs nieuw was uijtgehaalt, als Veer Schipper met voorschreven schip in ’t Veer van hier 

op Amsterdam te mogen vaaren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek ten Requeste 

gedaan bij desen geaccordeert en dien ten gevolge de Requestrant als Veerschipper van hier 

op Amsterdam en vice versa met desselfs gekogte schip in plaats van Steven Barends de Jong 

geadmitteerd, mids verder voldoende aan de ordres en requisiten van voorschreven Veer. 

 

 

497. Den 16 Januarij 1777, fol.197. 

Op den Requeste van Magtelt Cornelia Hanius, Wede van der Ketten, waar bij deselve te 

kennen geeft, als eenige en universele erfgename van Anna Catharina Velikers, te renuntieren 

van het regt en voordeel, door het overlijden van voornoemde Anna Catharina Velikers op 

derselver nalatenschap bij haar Suppliante verkregen, het selve voor nu en altoos cederende 

ten voordeele en behoeve der resp(ective) Crediteuren in de selven boedel. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, worden 

de E(dele) Abraham Balkman en C.V. Moulin, bij desen geauthoriseert om den boedel van 

den overledene A.C. Velikers, te expliceren, soo en in dier voegen, als sulx naar Costume 

behoort. 
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498. Den 19 Januarij 1777, fol.197vo. 

Op de Requeste van C. Visscher Moulin, administrerende de venduen deser Stadt 

versoeckende, om ten Requeste geallegeerde redenen authorisatie, om aan  Marten Rijgen te 

mogen uittellen, sodane somma van f.61 - 2 - 8 als nog onder hem is berustende, wegens 

vercogte beesten van wijlen Hendrik Hissink. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert en dien ten gevolge, de Suppliant geauthoriseert, om de onder Hem al nog 

berustende penningen ten Requeste gementioneert ter somma van f.61 - 2 - 8 aan Marten 

Rijgen, onder behoorlijke belofte, en schriftelijk verband van restitutie, Casuquo te mogen 

uittellen. 

 

 

499. Den 21 Januarij 1777, fol.197vo. 

Op de Requeste van de kopers of eigenaren van het wrak gestant aan de Haatlander Dijk, te 

kenne gevende hoe sij voornemens waren het voorschr(even) wrak te slopen, dog daar in door 

de Kooijekers verhindert wierden onder voorwendsel dat sulks het vangen van vogels nadelis 

soude sijn, versoekende dieswegens dat aan hun mogte worden gepermitteerd, om het 

gelibelleerde wrak vrij en onverhindert zonder storinge van iemand te mogen sloopen en 

vervoeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaars van de Stad sullen de Requestranten 

met het sloopen en vervoeren van het wrak ten Requeste gemeld moeten supercederen tot den 

eersten April deses jaars 1777. 

 

 

500. Den 23 Januarij 1777, fol.198. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis te kennen 

gevende dat sij Peter Jans Bos 15 dagmat land van voorschr(even) Gasthuis in huure 

hebbende hadden uijtgewonnen, dog dat daarvan niets kunnende komen, de borgen hadden 

aangenomen voorschreven landpagt te betalen en daarover in ’t vriendelijke te handelen, dat 

ten diende einde sij Requestranten ten overstaan van de Heeren Provisoren uijt consideratie 

hadden goedgevonden, dat voorschr(even) borgen het eerste van de drie jaren landpagt, so 

voorschr(even) Peter Bos nog schuldig was ter Sa. van seventig guldens behoorden te betalen; 

en de twe volgende jaren ieder jaar een Sa. van vijftig guldens versoekende daarvan 

approbatie. 

Was geapost:  De Conventie ten Requeste gemelt, so als deselve legt word mitds dezen 

geapprobeert. 

 

 

501. Den 27 Januarij 1777, fol.198vo. 

Op den Requeste van Jan Abrahams, Roelof Arends en *Heere Roelofs, in qualiteit als door 

den Gerigte aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen den verongelukte 

Hendrik Abrahams versoekende dat hunne pupillen van de verdere huure, so gemelde Hendrik 

Abrahams al nog aan het erve op Camperveen aan deser Stads Geestelijkheid toebehorende 

gehad heeft mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  Wanneer Schepenen en Raden behoorlijk sal sijn gebleken, dat de Supplianten 

in hunne qualiteiten de verschuldigde pagt van het gelibelleerde erve ten vollen aan de 

respective comptoiren van de Geestelijkheid en der verpondinge sullen hebben voldaan en 

betaald, word als dan het versoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert en worden 

aan dien ten gevolge derselver pupillen van de verdere huure van dat erve ontslagen. 
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502. Den 30 Januarij 1777, fol.199. 

Op den Requeste van Egbert Gerrits, te kennen gevende: dat hij met Teunis Jansen aan de 

Hoogeweg woonagtig, van dezer Stads Geestelijkheijd te zamen in huir heeft een erve op 

Camperveen gelegen. Dat zijn medepagter nu geheel onmagtig was, om niet alleen de pagt 

maar ook de ongelden voor desselfs halfscheijd te betalen, voor welke laatste hij Suppliant nu 

mede wierde aangesproken om welke en andere redenen hij verzogt, dat hij mogt bevrijd 

worden van de aanmaning voor de halve schulden zijnes medepagters, en voorts, dat het 

voorschr(even) erve voor het vervolg aan hem geheel en alleen in pagt mogt worden 

overgegeven. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant aan de Kamenaar dezer Stads Geestelijkheijd ten 

genoegen zal hebben getood, dat hij de verschuldigde ongelden van het bij Requeste 

gelibelleerde erve heeft voldaan. Zo word het geheele erve aan den zelven voor de lopende 

pagtjaaren in pagt overgegeven mits dezen, onder betaling der geheele pagtpenningen, voor 

welke het zelve erve thans verhuurt is. Dog zal hij alsdan de halfscheijd der voorschr(even) 

alzo betaalde ongelden, aan zijne eerste verschuldigde pagtpenningen kunnen en mogen 

korten. 

 

 

503. Den 6 Februarij 1777, fol.199vo. 

Op den Requeste van de Wede van Cornelis Cornelissen te kennen gevende dat sij door de 

laatste watervloed seer veel schade aan huis, berg en schuure hadde geleden welke sij wel 

genegen was te verkopen, daartoe versoekende dat haar eenigsints mogt worden te gemoed 

gekomen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante voor den eersten Meij 1777 op haar verschuldigt 

morgengeld de Sa. van ses en sestig guldens en tien stuivers en een jaar pagt voor 

voorschrevene eersten Meij 1777 sal hebben betaald, en dan mede het gelibelleerde huis, berg 

en schuure behoorlijk met overleg van deser Stads Architect ten genoegen van Schepenen en 

Raden sal hebbem verhoogt sal deselve als dan op haar verschuldigde pagt een jaar ad 28 

guldens worden geremitteert. 

 

 

504. Eodem [6 Februarij 1777], fol.200. 

Op den Requeste van Gerrit Assies in huure hebbende een Camp van deser Stads 

Geestelijkheid groot ses morgen versoekende de voorste drie morgen voor een of meerder 

jaren te mogen scheuren en bouwen, dewijl deselve met russen en ander onkruijden betrokken 

was. 

Was geapost:  Int versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dien ten 

gevolge het selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

505. Den 10 Februarij 1777, fol.200. 

Op den Requeste van Dirk Cornelis versoekende in de huure van het erve verder te 

continueren, en hem van zijne aan het comptoire verschuldigde pagt int geheel of ten deele 

remissie verlenen, wanneer de Suppliant aanneemt om de huisstede op het selve gepagt erve 

op Camperveen de Drie Heuvels te sullen verhogen en een nieuw huis er doen optimmeren. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant sijn huis weder behoorlijk sal hebben opgetimmert, sal 

op desselfs versoek ten Requeste gedaan nader worden gedisponeert. 
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506. Den 13 Februarij 1777, fol.200vo. 

Op den Requeste van Egbert Gerrits te kennen gevende hoe hij ter voldoeninge van het 

apoinctement op desselfs Requeste van den 30 Januarij 1777 reeds op de verschuldigde 

ongelden hadde betaald een somma van f.111 - 7 - en dus niet meer dan het jaar 1776 daarvan 

schuldig was, welke verschuldigde penningen hij ook aan ’t comptoir voldoen sal, dan dewijl 

de heer ontfanger van de Geestelijkheid hem volgens voorschr(even) apoinctement mede 

aanspreekt voor de halfscheid der pagt welke Theunis Jans schuldig is, en hij Remonstrant 

vermeint, dat sulks voorschreven apoinctement niet medebrengt, en hij ook dan de schuld van 

een ander waartoe hij sig nooit verbonden heeft souw moeten betalen, en van sodane 

penningen door hem betaald, niets soude kunnen wederkrijgen, en dat hij daarenboven door 

de betalinge der verschuldigde ongelden sijne pagt van het erve zelfs in avance hadde betaald, 

en daar aan ten naasten bij 6 guldens te kort schiet, dewijl het erve in pagt doed sjaars 12 

guldens makende dus in de nog resterende pagtjaaren f.72 - : - , waartegens hij reeds betaald 

hadde met hetgeen hij nog betalen moet f.77 - 16 - 14 zijnde de halfscheid der rekening van 

verpondinge etc. die Theunis Jans schuldig is, so dat hij daar mede de gehele pagt van deses 

jaren niet alleen betaald, maar selfs nog aan de Geestelijkheid te goede hadde f.5 - 16 - 14 

dieswegens verzoekende dat de ontfanger van de Geestelijkheid mogt worden gelast om hem 

Suppliant, om de pagt welke Theunis Jans schuldig is niet lastig te vallen en dat hem verder 

mag worden aan de hand gegeven, waaruijt hij de voorschr(even) f.5 - 16 - 14 sal moeten 

vinden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert en dien ten 

gevolge de ontfanger van deser Stads Geestelijkheid geauthoriseert om de halfscheid van de 

pagt welke Theunis Jans als des Suppliants medepagter al nog versculdigt is, van denselven 

Theunis Jans in te vorderen, en dan wijders de gelibelleerde vijf guldens sestien stuiv(ers) 14 

penn(ingen) aan den Suppliant te rembourseren wanneer hij de volle ongelden van ’t selve 

erve tot den jare 1777 sal hebben betaald. 

 

 

507. Den 17 Februarij 1777, fol.201vo. 

Op den Requeste van de E.E(dele) Nicolaas van Berkum, P. Elseneur, Quirinus Bruijnier, 

B.F. Schultz, naaste vrienden van den Organist Bernardus Bruijnier, te kennen gevende: hoe 

zedert eenigen tijd veele desordres in zijne huijshoudinge en verdere zaken waren 

voorgevallen, die tot merkelijke schade van zijn huijsgezin moesten strekken, wanneer daarin 

niet wierde voorzien, en welke voornamentlijk profuleerden uijt de onpasselijkheijd van 

gem(elde) B. Bruinier verzoekende overzulks dat zij, zo lange deze onpasselijkheijd zal 

duuren, mogten geeauthriseerd worden tot de administratie van de huijshouding en verdere 

affaires van opgem(elde) B. Bruinier. 

Was geapost:  De Remonstranten worden mits dezen geauthoriseerd en aangesteld tot 

Curateuren over de persoon van Berend Bruijnier in den Requeste gemeld, benevens tot 

voogden over deszelfs minderjarige kinderen, alles ten fine en effecte, als naar regten, en met 

concurrentie van desselfs meerderjaarige kinderen. 

 

 

508. Den 1 Maart 1777, fol.202. 

Op den Requeste van de Ed(ele) Dus. Quirinus Bruinier, verzoekende dat hij zijne lootse 

buijten de Melkpoort tegen Stadsmuur, zo verre mogt doen vooruijtspringen, dat de voorgevel 

egaal koome aan die van de andere huijsen op de Vismarkt, wanneer hij er een woonhuijsje 

van wilde doen bouwen. 

Was geapost:  Het word den Suppliant gepermitteerd, om het bij Request gelibelleerde  
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huijsje met de andere huijzen op de Vismarkt egaal te mogen optimmeren, mits zulks 

geschiede zonder schade der nabuuren. 

 

 

509. Den 6 Maart 1777, fol.202vo. 

Op den Requeste van de Gemeensman Arent Nieuwenburg, Gerhardus ten Klooster en Dries 

van Gelder, als voogden over de twe onmondige kinderen van de Gemeensman Gabriel ten 

Klooster wegens de nalatenschap van Haar Grootvader Jan Crissel, te kennnen gevende hoe 

gemelde onmondige kinderen 1/3 part van een erfie gelegen aan de Zwartendijk thans door 

Theunis Gerrits gebruikt wordende is toebehorende, waarvan de helfte aan de Weduwe van 

Gelder en het andere sesde part aan haar soon Matijs van Gelder sijn toebehorende, en sij 

voorschr(even) erfie hadden verkogt aan Jan Peters voor een Sa. van drie duizend en 

seshondert car(oli) guldens vrijgeld, en dus voor een derde deel twaalfhondert guldens met 

een vereeringe daar en boven van een gouden rijder aan de Wede van Gelder en haar zoon. 

Versoekende daartoe approbatie voor so verre de minderjarige betreft. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Bovenquartier word de 

gelibelleerde verkopinge voor so verre de onmondige betreft mids dezen geapprobeerd. 

 

 

510. Den 15 Maart 1777, fol.203. 

Op den Requeste van Steven Sonnenberg versoekende sig van het Arme Weeshuis tegens 

betalinge daar overstaande te mogen uijtkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, word de 

versogte uijtkoop mids dezen geaccordeert tegens betalinge van sestig guldens. 

 

 

511. Eodem [15 Maart 1777], fol.203. 

Op den Requeste van Dirk Jans te kennen gevende, hoe hij volgens overgelegde taxatie tot 

reparatie van sijn huis souw benodigt sijn f.350 - : - buijten de arbeidslonen, waartoe hij niet 

in staat was en dieswegens adsistentie versoekende. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

512. Den 17 Maart 1777, fol.203. 

Op den Requeste van Peter Andriessen op ’s Heerenbroek in huure hebbende van deser Stads 

Geestelijkheid 4 M(orgen) lands in Hasseler Slach versoekende eenig uitstel van betalinge 

van de pagt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid word het versoek 

ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert en het versogte uijtstel van betalinge 

geaccordeert tot St. Marten deses jaars 1777. 

 

 

513. Den 17 Maart 1777, fol.203vo. 

Op den Requeste van Dr. Herm. Hubert en Dr. Peter Hubert, in qualiteit als voogden over 

Juffer A.M. Hubert minderjarige dogter van wijlen de Heer H.E. Hubert in leven Secretaris 

deser Stad, te kennen gevende hoe haar pupillen broeder Dr. H.W. Hubert, lid van de 

gezworene gemeente deser Stad, thans meerderjarig sijnde genegen sijnde in delinge met sijne 

beide susters, te weten Mevrouw de Weduwe Forsten geboren Hubert, en Juffer A.M. Hubert 

der Remonstranten pupille uijt den ouderlijken boedel over te nemen, het goed den 
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Manenberg cum annexis sij condividenten het selve met onderling genoegen gepriseert 

hebben, op een somma van sevenduizend car(oli) guldens ende sulks op den voet gelijk op de 

memorie van taxatie hier bij Sub A. quorsum relatio staat vermeld, versoekende daartoe 

auctorisatie, voor so verre de minderjarige betreft ten fine en effecte als na regten, dewijl sij 

Remonstranten bereid sijn voorschreven erve voor die prijs in delinge over te geven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en worden de Remonstranten 

geauctoriseert ten fine als daar bij versogt. 

 

 

514. Den 5 April 1777, fol.204. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruiden) en C(atharinen) Gasthuis te 

kennen gevende hoe sij met voorkennis van de Heeren Provisoren aan Roelof Wolters 

geboren 1720 de kost in ’t selve huis hadden verkogt voor f.1600 - : - waarvan hij de eene 

halfscheid tersond bij sijn komst in ’t Gasthuis en de andere halfscheid een jaar daarna soude 

betalen versoekende daartoe approbatie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van ’t G(eertruiden) en C(atharinen) 

Gasthuis word het versoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en worden de 

Requestranten dien ten gevolge geauthoriseert, ten fine als daarbij versogt. 

 

 

515. Eodem [5 April 1777], fol.204. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) Geest Gasthuis, verzoekende 

authorisatie, om de kost in voorschr(even) Gasthuis te mogen verkopen aan Marregje 

Rensink, Wede W. Oedekerk, oud in haar 60
ste

 jaar voor eene Capitale Sa. van éénduizend 

Carolij Guldens. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits deezen geauthorizeerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

516. Eodem [5 April 1777], fol.204vo. 

Op den Requeste van de Voogden van de kinderen van Alb. Hulleman, bij desselfs eerste 

Ehevrouw A. van Wijhe in egte verwekt, zijnde H. Wilkes en G. ten Spenke: te kennen 

gevende, hoe beijde haare pupillen bij Testamente van wijlen haaren Vader in de Legitime 

portie geinstitueerd zijnde, de nagelatene goederen van denzelven overzulks naar stricten 

regten zoude behooren te worden verkogt etc. Dan dat de zijne tweede Ehevrouw en 

nagelatene Weduwe, met den overleden in gemeenen goede gezeten hebbende, hierdoor 

geheel uit haare kostwinning zoude worden gezet en dat zij overzulks den geheelen boedel, zo 

mobil als immobil. Met voorkennis der Heeren Hoofdlieden naauwkeurig hebbende 

opgenoomen bevonden hebben, dat opgemelde Legitime portie, voor ieder kind zoude 

bedragen S.C. f.333 - : - . Dat zij hierover nu met de Wede zijnde geconvenieerd, om deeze 

Sa. bij forma van uitkoop, voor elk kind, in eens te bepalen eene Sa. van vierhonderd guldens, 

waar door hunner pupillen intresse merkelijk  bevoorderd zijnde, zij hier toe verzogten de 

approbatie van Scheepenen en Raden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word de 

bij Requeste gementioneerde uitkoop geapprobeerd mits deezen, en de Supplianten in hunne 

qualiteit geauthoriseerd ten fine, als daar bij vermeld. 
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517. Den 14 April 1777, fol.205vo. 

Op den Requeste van Roelof Jans, Meijer op de Sonnenberg nevens desselfs swager Claas 

Berends, versoekende, dat hij van de pagt ontslagen, en Claas Berends alleen als pagter mag 

worden aangeschreven. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve ligt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

518. Den 19 April 1777, fol.205vo. 

Op den Requeste van Jan Vlothuijsen, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat 

desselfs huwelijks geboden, niet tegenstaande de absentie van desselfs vader, alleen met 

toestemming van desselfs moeder mogen worden opgetekend, te meer dewijl niet weet 

wanneer desselfs vader terugkoomt of waar sig onthoud. 

Was geapost:  de Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad word mids dezen 

geauctoriseert om de huwelijksgeboden van den Requestrant te mogen optekenen. 

 

 

519. Den 24 April 1777, fol.206. 

Op den Requeste van Hendrik Jans te kennen gevende dat hij met goedvinden van Haar 

Weled(ele) Hoog Achtb(are) in pagt had overgenomen een erve op Camperveen laast 

bemeijert bij wijlen Hendrik Abrahams, versoekende dieswegens ootmoedig dat gedagte erve 

op sijn naam als pagter mag worden geboekt, en daarvan de ontfanger van de Geestelijkheid 

kennis worden gevenen. 

Was geapost:  De Suppliant Hendik Jans word mids dezen geadmitteert als pagter ven het 

erve op Camperveen door wijlen, Hendrik Abrahams bemeijert geweest, en sulks gedurende 

de resterende pagtjaren, ingaande met Petri 1777 en eindigende met Petri 1783, en vorder 

onder betalinge van alsodane pagt en op Conditien, als wijlen voorschreven Hendrik 

Abrahams ’t selve erve heeft gepagt gehad. 

 

 

520. Den 30 Meij 1777, fol.206. 

Op den Requeste van Wolter Jans in huure hebbende een Geestelijk erve op Camperveen aan 

de Hoge weg voor een Sa. van f.105 - : - te kennne gevende hoe hij wel genegen was desselfs 

huisstede te verhogen, wanneer in cas van vertrek daar voor eenige vergoeding mogte 

genieten of anders desselfs pagt geprolongeert dieswegens versoekende dat de pagt voor nog 

een pagtjaar mag worden geprolongeert, of dat anders bij expiratie der pagtjaren de aan te 

wendene kosten aan hem mogen worden gerestitueerd of ten minsten bij taxatie van het huis 

daarop reflexie geslagen. 

Was geapost:  Wanneer de Requestrant de huisstede op het gelibelleerde erve behoorlijk ten 

genoegen van den tijdelijken Heer Camenaer van de Geestelijkheid sal hebben verhoogt, word 

derselve de pagt van ’t selve erve vor nog een pagtjaar geprolongeert, mids bij de nieuwe 

verpagting het gewone plakkegeld betalende. 

 

 

521. Den 2 Junij 1777, fol.206vo. 

Op den Requeste van Egbert Egberts in huure hebbende 7 ½ M(orgen) Rijxstege van deser 

Stads Geestelijkheid, verzoekende wegens de sware kosten aan desselfs dijk veroorsaakt door 

de storm van 1775 eenig dedommagement, als was ’t een jaar huur ad 10 guldens schoon hem 

het in order brengen van den dijk wel 40 guldens gekost heeft. 

Was geapost:  Op het rapport van de heer Camenaer van de Geestelijkheid, word den 
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Suppliant mids dezen geremitteert een jaar huur ad tien guldens, wegens extraordinaire 

gedane kosten ten Requeste gemeld. 

 

 

522. Den 9 Junij 1777, fol.207. 

Op den Requeste van J.W. Gallè, Predicant op ’t Camper Eiland te kennen gevende dat door 

de hoge watervloeden van de twe laast afgewekene jaren wegens het diepe water in sijn 

studeerkamer, en vervolgens door het opdampen en uijtwasemen van de brakke vogten niet in 

staat is zijne boeken die daardoor veel geleden hebben voor bederf te kunnen bewaren. 

Versoekende dieswegens dat hij boven een kamertie met planken mag afschieten en boven 

dekken, en dan met een glasraam voorzien, en dat den Stads Architect mag worden gelast er 

inspectie van te nemen, om het op het menagieust te overleggen, midsgaders dat Haar 

Weled(ele) Hoog Achtb(are) de daartoe vereischte materialen gelieven te verlenen, zullende 

van de Suppliant de arbeidslonen voor sijn Rekening houden. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geaccordeert om ten minste kosten met 

overleg van deser Stads Architect, het gelibelleerde bovercamertie te mogen doen maken. 

 

 

523. Eodem [9 Junij 1777], fol.207. 

Op den Requeste van Gerrit Klasen, Meijer van het Geestelijk erve genaamt den Zonnenberg 

in Oosterholt te kennen gevende hoe de koeweide behorende tot het selve erve sodanig laag is 

leggende, dat deselve ten meesten tijd van ’t jaar onder water staat, waar door het land van tijd 

tot tijd slegter word hetgeen hij wel genegen was te verbeteren, wanneer hem ’t selve erve 

voor nog een pagtjaar wierde geaccordeert, versoekende oversulks, dat hem dese prolongatie 

van nog een pagtjaar mogt worden vergunt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het gelibelleerde land behoorlijk ten genoegen van de 

tijdelijke Heer Camenaer van de Geestelijkheid voor expiratie van het lopende pagtjaar sal 

hebben verbetert word denselven als dan het gelibelleerde erve voor nog een pagtjaar in huure 

geprolongeert mids bij de nieuwe verpagtinge het gewone plakkegeld betalende. 

 

 

524. Eodem [9 Junij 1777], fol.207vo. 

Op den Requeste van Kier Egberts eigenaar en gebruiker van een erve gelegen aan de Nieuwe 

Wetering in Mastebroek te kennnen gevende dat hij jaarlijks op St. Michiel van ’t selve erve 

moet opbrengen twe agtendeels boter aan de Hillerijks Vergadering alhier welke hij wegens 

de sware hem overgekomene rampen so van sterfte onder sijn Rundvhee als ook van de twe 

laaste sware watervloeden niet meer in staat is ten vollen te kunnen voldoen, versoekende 

dieswegens dat hij voortaan mag kunnen volstaan met het opbrengen van een agtendeel in 

plaats van twe agtendeelen boter aan voorschreven vergadering. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Buijtenquartier kan op het 

versoek ten Requeste gedaan niet worden gedisponeert, en word dien ten gevolge het selve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

525. Den 19 Junij 1777, fol.208. 

Op den Requeste van de E(dele) Quirinus Bruinier te kennen gevende hoe bij het rojeren van 

’t Secreet van de Melkpoort onder welk Secreet geen kelder nog rijool is, sijnde dus een loose 

pijp, bevonden is dat door gem(elde) Secreet de muuren van de poort en de Stadsmuur en 

derselver fundamenten seer doorwateren, en verswakt worden, slaande de muur van dese 

loose pijp ook door, dat ook des Requestrants huis door dit Secreet of loose pijp genoegsaam 
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onbewoonbaar soude sijn, dewijl ’t selve boven de grond moet gerojeert worden, en de 

muuren van ’t selve niet digt sijn, dieswegens verzoekende dat hem Requestrant dese gunst 

mogt worden bewesen, en hem vergunt, dat hij op sijne kosten gemelde Secreet mag laten 

wegnemen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Camenaers van de Stad word den Remonstrant 

mids dezen geaccordeert, om het ten Requeste gemelden Secreet tegens de Melkpoort, op sijn 

kosten te mogen doen removeren mids hij daarvoor aan de Roedendrager J.D. Gunning als 

tegenwoordige gebruiker van die poorte, tot een jaarlijkse huure van de woning op 

voorschreven poorte betale eene Sa. van ses en twintig car(oli) guldens waartegens dan hij 

Remonstrant deselve wooning op dien voet en tot solange weder ten sijnen profijte sal mogen 

behouden of verhuuren, als sulks aan den gemelde Roedendrager is vergunt geweest. 

 

 

526. Eodem [19 Junij 1777], fol.208vo. 

Op den Requeste van Dries Hendriks, Meijer van het erve den Stuurhoop op het Eiland, te 

kennen gevende hoe de werf van desselfs huijs door den laasten storm weder, niet minder als 

in de voorgaande storm door de hoge watervloed geheel sijnde aan stukken geslagen, en dat 

hij niet in staat was denselven alleen op sijne kosten te doen herstellen, dieswegens 

versoekende, dat hem op sijn op te brengene pagtpenningen sestig gulden mogten worden 

geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de gelibelleerde werf van des Suppliants huis, door deser Stads 

Architect sal sijn opgenomen, en aan het daarvan geformeerde bestek voldoende bevonden, 

sullen als dan den Suppliant op desselfs verschuldigde pagt sestig guldens worden 

geremitteert. 

 

 

527. Eodem [19 Junij 1777], fol.209. 

Op de Requeste van de tijdelijke Bedienaren der Armen deser Stad te kennen gevende, hoe de 

Armencamer uijt een huis en bleeke in de Hagen competeert eene Sa. jaarlijks van f.4 - 10 - , 

dat de vorige eigenaar Jan Lubbers van Oosterwolde in het betalen van deselve door sijn 

armoede seer was agteren gekomen, en daarvan verschuldigt is geworden de jaren Paasen 

1767, 1768, 1769, 1770, tot 1775 incluis, dat thans deselve Bleeke bij executie sijnde verkogt, 

dese agterstallige 9 jaren rente niet praeferent sullen kunnen gerekent worden dieswegens 

versoekende dat sij Requestranten mogten worden geauthoriseert, om na met de laaste drie 

jaren gepraefereert te sijn, sig ten aanzien van de overige en vorige jaren met de andere 

crediteuren in gelijke graad te mogen stellen, en met deselve te concurreren. 

Was geapost:  De Remonstranten worden mids dezen geauthoriseert ten fine als bij den 

Requeste versogt, en zulks in dit particuliere geval; wordende de Remonstranten gelast sig in 

het vorderen van de uitgangen en renten stiptelijk te reguleren naar den inhoud van de 

Resolutie van Schepenen en Raden van den 13 Meij 1754. 

 

 

528. Den 26 Junij 1777, fol.209vo. 

Op den Requeste van Hendrikus Groenewoud en Willem Hevenaar gesworene Kalkmeeters 

dezer Stad versoekende dat sij de ciment even als de kalk mogen meeten en dragen onder 

betalinge van dat geene sij voor het meeten en dragen van de kalk komen te genieten. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Broodwegers word verstaan, dat de 

Cimentverkopers sullen gehouden sijn de Kalkkruijers te emploieren wanneer deselve ciment 

uijtslaan aan burgers geen voorkopers sijnde, dog aan voorkopers uijtslaande, sullen daartoe 

haar eigen volk en bediendens mogen gebruiken, gelijk sulks mede plaats sal hebben met  



Pagina 135 van 227 

opsigt tot de ciment, die buijten de Jurisdictie deser Stad word getransporteert. 

 

 

529. Den 28 Junij 1777, fol.210. 

Op den Requeste van Jan Adam Ranst van Derinstad en Henrica Wilhelmina Winkelsteijn, 

met het Regiment Cavallerie van Rechteren onlangs hier uijt het Guarnisoen naar Hoorn 

vertrokken, en aldaar in ondertrouw opgenomen: Versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, twee Huwlijks Proclamatien op eenen dag te mogen hebben. 

Was geapost:  De Nederduitsche Gereformeerde Kekenraad deezer Stad word geauthorizeerd 

mits deezen, om voor de Supplianten twee Huwlijks Proclamatien op eenen dag te doen 

geschieden. 

 

 

530. Den 4 Julij 1777, fol.210. 

Op den Requeste van R.J. Woltgraft, aangestelde voorstander van Bethlehems Vegadering, te 

kennen gevende dat gemelde Vergadering tegenswooordig door de meerdere uitgave zich met 

diverse schulden belast vond, zo aan de Besjes zelve voor haar onderhoud, als andere, welke, 

voor dat de reductie bij Resolutie van Schep(enen) en Rad(en) van den 30 Junij laatsleden zal 

kunnen plaats hebben uit de ordinair inkomsten van de Vergadering niet kunnen worden 

voldaan, overzulks verzoekende geauthorizeerd ten mogen worden, om op eene van des 

Vergaderins Effecten te mogen negotieeren eene Capitale Sa. van éénhonderd Carolij guldens, 

af te lossen, zo dra des Vergaderins favorabele omstandigheden zulks permitteeren. 

Was geapost:  De Suppliant word in zijne qualiteit mits deezen geauthoriseerd, om op ééne 

van des Vergaderings Obligatien, te negotieeren éénhonderd Carolij guldens, tegens eene 

rente, niet exederende 3 pCto. blijvende  Schepenen en Raden inhaereeren derzelver resolutie 

van den 30 Junij laatsleden. 

 

 

531. Den 3 Julij 1777, fol.211. 

Op den Requeste van Hermen Stolte, Schoolmeester van Brunnepe versoekende dat desselfs 

tractament jaarlijks bij quartalen in plaats van bij halve jaren mogt worden betaald. 

Was geapost:  Word geconsenteert in het versoek ten Requeste gedaan, en dien ten gevolge 

de ontfanger van de Geestelijkheid mids dezen geauthoriseert, om den Suppliant desselfs 

tractament als Schoolmeester te betalen bij quartalen in plaats van bij halve jaren. 

 

 

532. Den 7 Julii 1777, fol.211. (in marge). 

Op den Requeste van Gerrit van Gelder. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant de gementioneerde verbeteringe aan de mate ten 

Requeste gemelt, sal hebben ten uitvoer gebragt voor Martini 1778 sal deselve aan hem nog 

voor een pagtjaar worden aangeschreven. 

 

 

533. Den 21 Julij 1777, fol.211. 

Op den Requeste van Clasina van Wijnvoorden Weduwe van Jan Strockel als moeder en 

Wettige voogdesse over haar twe minderjarige zoons Rijk en Albert Strockel bij wijlen haar 

Eheman voorn(oemt) in egte verwekt, versoekende voor haar soon Rijk Strockel in de maand 

September aanstaande 22 jaren oud, Venia aetatis ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Remonstrantes Zoon Rijk Strockel, 

mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 
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534. Den 21 Julij 1777, fol.211vo. 

Op den Requeste van de Walsche Kerkenraad dezer Stad, versoekende volgens de ordinaire 

tour der Sijnode binnen dese Stad op den 4
den

 September aanstaande te mogen  convoceren, en 

tot het houden der vergaderingen de Collegie Camer bij Hamel gebruiken, en dat verder aan 

hun eenige penningen mogen worden geaccordeert om dus in staat te sijn gesteld, de leden 

van ’t Sijnode volgens gebruik in andere plaatsen te kunnen regaleren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en 

vervolgens aan de Remonstranten in hunne qualiteiten, ten fine als daarbij vermeld toegelegt 

eene Somma van hondert guldens, te betalen door den ontfanger dezer Stads Domeinen voor 

Rekening van de lopende Stadscamer sonder eenige de miste consequentie in het toekomende. 

 

 

535. Den 23 Julij 1777, fol.211vo. 

Op den Requeste van Herman Nuis als bediende Procurator van de gehijpothequeerde 

Crediteuren op de Turfdragersplaats van Lubbert Harms Schuijlenburg te kennen gevende hoe 

dat deselve Lubbert Herms Schuijlenburg op den 21 deser maand Julij 1777 sig van hier 

geabsenteerd hebbende sonder de minste ordres op sijne affaires gesteld, en met voornemen 

van niet weder te retourneren, oversulks desselfs crediteuren sullen moeten precederen tot 

bekominge hunner respective praetensien so van capitaal als renten op desselfs 

Turfdragersplaats gevestigt dieswegens versoekende om denselven Lubbert Herms 

Schuijlenburg op de gewone wijse per edicta ad valvas curiae te mogen indagen, om binnen 

den tijd van ses weeken ordre op sijn affaires te komen stellen, en dat bij non comparite van 

denselven, de Requestrant mogen worden geauthoriseert, om meergenoemde 

Turfdragersplaats ten overstaan van Heeren Hoofdlieden ad opus jus habentium te mogen 

verkopen, en dat inmiddels een van de crediteuren mag worden gequalificeert om de derde 

stuiver van hetgeen meegemelde Turfdragersplaats sal komen te brengen ten profijte van de 

gemeene crediteuren te ontfangen. 

Was geapost:  De verzogte citatie per edicta ad valvas curiae word mids dezen geaccordeert, 

en inmiddels de Secret(aris) de Mist, als op de Turfdragersplaats gehijpothequeerde crediteur, 

geauthoriseert, om de derde stuivers daarvan provinierende ten profijte der gezamentlijke 

crediteuren te ontfangen, en ter goeder Rekening te bewaren. 

 

 

536. Den 31 Julij 1777, fol.212vo. 

Op den Requeste van den Ontfanger dezer Stads Geestelijkheid te kennen gevende hoe Teunis 

Jans en Egbert Gerrits van de Geestelijkheid in huure hebbende een ervie op Camperveen 

jaarlijks voor 12 guldens. 

Dat voorschr(even) Teunis Jans van voorschr(even) pagt voor de halfscheid ten agteren is 

gebleven de jaren 1774, 1775 en 1776 makende te samen f.18 - : - , dat deselve Teunis Jans 

inmiddels sijnde komen te overlijden, en van desselfs nalatenschap, als zijnde van den 

Armenstaat gealimenteerd geworden in het laatste jaar, niets overgebleven waaruijt dese pagt 

souw kunnen betaald worden, dieswegens versoekende, te worden geinformeert hoe sig 

nopens dese openstaande post sal hebben te gedragen. 

Was geapost:  De gelibelleerde verschuldigde jaren pagt ter Sa. van f.18 - : - worden mids 

desen geremitteert en de Ontfanger deser Stads Geestelijkheid tot afschrijvinge derselver 

geauthoriseert. 

 

 

537. Den 21 Augustus 1777, fol.213. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin en Salomon Marcus Junior in qualiteit als  
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Executeuren van den insolventen boedel van de Wede van wijlen den Roedendr(ager) R. 

Lambregts te kennen gevende hoe sij ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van ’t 

Broederquartier in den afgeweken jare het woonhuis van gemelde Wede hebbende verkogt, de 

tijd der losse thans reeds is verschenen, en daarvan nog eenige restante kooppenningen ter 

Secretarie zijnde berustende, en sij Supplianten wel genegen waren  denselven boedel ten 

eersten tot liquiditeit te brengen; dieswegens versoekende, dat de gelibelleerde restante 

penningen aan de Supplianten ten fine voorschreven mogen worden uijtgereikt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan mids desen geaccordeert, en dien ten gevolge de Secretaris 

Roldanus geauthoriseert, om geconsigneerde penningen na aftrek der Jura consignationis aan 

de Requestranten uijt te reiken. 

 

 

538. Eodem [21 Augustus 1777], fol.213. 

Op den Requeste van de Metselaarsknegten, versoekende een Busse in gelijkheid met de 

Timmermansknegten te mogen oprigten, alsmede approbatie van de daaromtrent te makende 

Wetten. 

Was geapost:  Wanneer de Supplianten hunne Wetten en Reglementen op derselver op te 

rigtene Busse vooraf ter approbatie van Schepenen en Raden sullen hebben overgegeven, sal 

op het versoek ten Requeste gedaan nader worden gedisponeert. 

 

 

539. Den 11
den

 September 1777, fol.213vo. 

Op den Requeste van Jacob Beekman en Hendrik Molencamp, in qualiteit als bij 

testamentaire dispositie van wijlen Berend Koster, aangestelde Curateuren en Executeuren 

van desselfs nalatenschap te kennen gevende dat bij examinatie van den staat des boedels 

hebben bevonden dat er sig aanmerkelijke schulden ten laste des boedels opdoen, en daar 

geene penningen ten afbetaling van de selve tegens voorhande waren, oversukx eerbiedig 

versoeckende te mogen worden geauthoriseert, om eenige vaste goederen ten overstaan der 

Heeren Hoofdlieden, ingevolge Stadregte te mogen veilen en vercopen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden worden de Supplianten 

geauthoriseert, ten fine als bij den Requeste versogt. 

 

 

540. Eodem [11 September 1777], fol.214. 

Op den Requeste van Gerrit Dirkz, Meijer van een Erve van het Heil(igen) Geest(en) Gasthuis 

op Camperveen, verzoekende met allegatie van de hem overgekomene ongelukken, zo door 

de veesterfte, als watervloeden, dat aan hem eenige remissie van de ten agteren zijnde 

Landpagt mogte worden verleend. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant aan de door hem nadere gedaane offerte om op 

Nieuwjaar aanstaande f.200 - : - guldens, en voor of op den 11
den

 Meij van het volgende jaar 

Weder f.200 - : - guldens aan de Kerkmeesteren van het Heil(igen) Geest(en) Gasthuis te 

betaalen, zal hebben voldaan, zullen aan hem op het rapport der Heeren Provisooren twee 

jaaren van desselfs verschulde Landpagt worden geremitteerd. 

 

 

541. Den 25 September 1777, fol.214vo. 

Op den Requesten van de Heeren Sloet tot twee Nijenhuisen, en van Middagten, verzoekende 

eene Uitgang van f.6 - 10 - aan de Geestelijkheid dezer Stad, gaande uit zeker goed te 

Vollenhoven, van ouds genaamt Boldewijn Hagensgoed, tegen Paasschen 1778 af te lossen. 
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Was geapost:  De verzogte aflosse word aan de Supplianten geaccordeerd tegens drie 

Percent, en zulks op Paasschen des aanstaanden jaars 1778. 

 

 

542. Den 9 October 1777, fol.214vo. 

Op den Requeste van Petertje Koster, Huisvrouw van den thans fugitiven Jacobus Hoefhamer, 

verzoekende dat de Executeuren van het Testament van wijlen haaren Vader Berend Koster, 

mogten worden geauthorizeerd, om uit deze nalatenschap aan den pagter Christ. Meilij te 

betalen eene Sa. van eenhonderd en tien Car(ol)i guldens zijnde geconvenieerd om daarmede 

af te maken de sententie, waar bij haar Eheman wegens contraventie in de gebrande wateren 

over den jaare 1776, bij de Heeren Ordin(aire) Gedep(uteerden) was gecondemneert, alles 

breeder bij den Requeste omschreven. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeert, zo als het legd, en 

dienvolgens de Executeuren van het Testament van Berend Koster, geäuthorizeerd ten fine als 

bij Requeste gemeld. 

 

 

543. Den 1 October 1777, fol.215. (In marge). 

Op den Requeste van J.A. de Chalmot, te kennen gevende, dat hij voorneemens zijnde om 

zich van Lewaarde alhier te koomen nederzetten, wel genegen was om voor hem en zijn Zoon 

Casper Amelius, de Groote Burgerschap dese Stad te winnen, versoekende over sulks dat 

H.W.Ed.H.Agtb. Hem met dezelve gelieve te beneficeeren, en dat teffens sodanig kind als 

waarvan desselvs huisvrouw thans Zwanger is, in gevalle het zelve ter Lewaarde nog mogt 

gebooren worden zal gehouden worden alhier te zijn gebooren. 

Was geapost:  De Zuppliant J.A. de Chalmot en desselvs Zoon G.A. de Chalmot worden met 

de Groote Burgerschap deser Stad gebeneficeerd onder betaling de Jura voor de Stad en onder 

praestatie van der Burger Eed daartoe staande: En word verstaan dat wanneer des Supplants 

Huisvrouw thans Zwanger zijnde, ditmaal te Lewaarde zal koomen te bevallen zulks aan die 

aanstaande Jong gebooren in desselvs gebooren Groot Burgerrecht niet zal praejudiceeren, 

maar dat dezelve zal gehouden worden alhier te zijn gebooren. 

 

 

544. Den 18 October 1777, fol.215. 

Op den Requeste van Peter Lubberts en Roelof Teunis te kennen gevende hoe hij thans 

getimmert hebbende op de Sonnenberg en aldaar wonende dus ook gaarn een stukie gronds 

bij dese hare huisen ten haren gebruike souden willen hebben, hetgeen sij niet bekomen 

kunnen dat door de gunstige permissie van Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) en waaronder 

begrepen was een stuk gronds met hout bepoot, en de Heeren Hagen genoemt, welk stuk 

gronds so sij het hout er uijtroejden, en vervolgens ter bebouwinge bekwaam maakten haar in 

desen van nut en dienst soude kunnen sijn, dieswegens eerbiedig versoekende, dat Haar 

Weled(ele) Hoog Achtb(are) dit stukkie gronds tegens een betalinge van 9 guldens 

sjaars(sijnde meer dan het tot hier toe heeft kunnen opbrengen) in erfpagt mogen geven 

wanneer sij het selve sullen uijtroejen, applaneren, en ten haren gebruike in order brengen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaar van de Geestelijkheid, word aan de 

Requestranten het gelibelleerde stuk gronds in erfpagt geaccordeert mids daar voor tot een 

jaarlijkse recognitie ten comptoire deser Stads Geestelijkheid betalende een Sa. van negen 

Car(oli) guldens, waarvan het eerste jaar sal ingaan met Petri 1778. 
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545. Den 27 October 1777, fol.216. 

Op den Requeste van B. Hagewolt, en W. Dirks, als voogden over het onmondige kind van 

wijlen Aart Zwiersen van de Weerd: te kennen gevende: dat het zelve kind door haaren 

Grootmoeder wijlen Anna Jans tot Erfgenaam zijnde geinstitueerd alleen in de Legitime 

Portie, deeze zich, naar opneming des boedels, zoude bedragen 773 guldens 11 st(uiver)s. Dan 

dat zij, met de andere vrienden dezelve bij conventie bepaald hadden op f.850 - : - en een 

goude ring, om daar door het vekoopen der Boedel. Effecten te praevenieeren. Verzoekende 

hiertoe de approbatie van Schepenen en Raden. 

Was geapost:  Het gemaakte accoord, ten Requeste gementioneerd, word geäccordeerd mits 

deezen. 

 
[In marge]: NB. De geheele Boedel is f.9286 - 10 - 10. 

Waarvan ¼ voor deeze pupille f.2321 - 13 - . 

Hier van 1/3 voor de Legitime  f.  773 - 11 - . 

 

 

546. Den 27 October 1777, fol.216vo. 

Op den Requeste van de predicanten der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente. 

Versoekende, dat de Vrijdagsmorgen Winterbeurt weder mag stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdagsmorgenbeurt word geduirende dese Winter weder gesurcheert. 

 

 

547. Den 3 November 1777, fol.216vo. 

Op den Requeste van Dirk Jan Nederbos, predikant op Nieuveen te kennen gevende, hoe hij 

voor ongeveer twee jaaren; in substantie aan S(chepenen) en Raden had versogt; Dat sijn 

volle broeder Daniel Nederbos, uit het Burger Weeshuis alhier door Hem mogte worden 

genomen, en aan des Remonstrants opsigt overgegeven. 

Dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) daarin oock gratieuselijk hadden geconsenteert, en wel in 

dier voegen, dat als het de Remonstrant niet langer convenieerde, de vrijheid soude hebben, 

sijnen genoemde broeder weerom te mogen senden, en dewijl de Remonstrant sedert is 

gehuwt, soo was al nu eerbiedig versoeckende Dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) Hem als 

nu die gratie gelieven te verleenen, dat Hij van voorschr(even) permissie sijn gebruik mogen 

maaken tot het eerstkomende somer 1778, vermeinende met grond te mogen melden dat hij 

als dan sijn broeder voornoemt, door middel van sijn huisvrouw wende een kostwinning te 

kunnen besorgen, ’t sij naar de oost of west. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt, kan, om bijzondere 

redenen, Schepenen en Raaden, daertoe, in deesen, moverende niet worden getreden, en word 

dus het selve afgeslagen. 

 

 

548. Den 3 November 1777, fol.217. 

Op den Requeste van Paulus Elzeneur, en Gerrit van Diepen, als aangestelde Executeuren 

over de nalatenschap van wijlen Janneke van Diepen Wede van Regteren, te kennen gevende 

dat het huis op den hoek van de Broederstraat en Oudestraat, tot voorschr(even) nalatenschap 

gehoorende, noodwendige reparatie requireerde, en voorn(oemde) eene geheele vernieuwing 

van de Voorgevel, verzoekende hiertoe in hunne qualiteit te mogen worden geauthorizeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, worden de 

Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 
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549. Den 20 November 1777, fol.217vo. 

Op den Requeste van de erfgenamen van wijlen den Weleerw(aarde) Doms. van Ermel 

versoekende dat aan haar het thans lopende vierendeel jaars tractament van wijlen haar vader 

ten vollen mogt worden voldaan in gelijkheid als sulks aan de Erfgenamen van wijlen den 

predicant Hogenberg betaald was. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de ontfanger deser Stads Domeinen geauthoriseert, om voor Rekening van de lopende 

Stadscamer aan de Remonstranten het thans lopende vierde deel jaars tractament van wijlen 

derselver vader de predicant van Ermel, ten volle te betalen. 

 

 

550. Eodem [20 November 1777], fol.218. 

Op den Requeste van Peter van den Berg, versoekende dat hem de Mosterthof als mede de 

vierde kamp de Mostert waarvan de huure thans geexpireert was, voor nog een dubbelt 

pagtjaar in huure mogte worden geprolongeert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Suppliant in de huure van het gelibelleerde land voor nog een dubbelt pagtjaar, op 

deselve conditien als het selve laatst in huure heeft gehad, gecontinueert, mids bij de nieuwe 

verpagtinge de gewone plakkegelden betalende. 

 

 

551. Eodem [20 November 1777], fol.218. 

Op den Requeste van Joan Cramer, Capitain van het Cadetten Corps deser Stadt, 

versoeckende uit hoofde van sijn aangegaan huwelijk, en om verde(r) ten Requeste 

geallegeerde redenen versoeck, 1mo Dat Schepenen, en Raaden, aan Hem in voorschr(even) 

qualiteit sijne dimissie, en ontslag van den Eed, geliefde te verlenen en 

2do Dat Schepenen, en Raaden aan Hem bij sijne dimissie te mogen laaten behouden en 

geeven de Rang als Capitain van dit corps, en de previlegien, en vrijheden daar thans toe 

sijnde, en behorende en die, dewelke daar op in het toekomende nog mogten gegeven worden. 

Was geapost:  Op het Rapport door de Heeren Hoofdofficieren van het Burger Regiment, ten 

vergadering, gedaan word aan den Remonstrant de versogte dimissie, als Capitain van het 

Corps Cadetten, mitd deesen, geaccordeert: Dog kan in het verder versoeck, ten Requeste 

gedaan, om den consequentien wille, niet worden getreden, en word het selve, dienshalven 

afgeslagen. 

 

 

552. Den 27 November 1777, fol.219. 

Op den Requeste van de gesworen Kalkmeeters dezer Stad te kennen gevende dat sij volgens 

ord(onna)atie van alle kalk die in dese Stad of derselver Vrijheid word opgeslagen, so het 

onder de sestig ton is twe stuivers en over de sestig ton een stuiver van ieder ton kalk 

profiteren en sulks voor het lossen en uijtslaan uijt het vaartuig ter plaats daar deselve word 

gerequireert, en volgens opgave der qualiteit van de geene die de kalk met schuijt of vaartuijg 

alhier in de Vrijheid of aan de Stad ter lossen brengen, waarvoor de Remonstranten altijd 

ingevolge ord(onna)tie genoten hebben, sonder dat sij verpligt waren daar iets meerder aan te 

doen als te versorgen dat deselve behoorlijk gelost en opgeslagen wierd, dog vermids nu van 

Stadswegen als ook particulieren, word gerequireert dat deselve kalk met een Camper ton 

worde nagemeten, en sij Supplianten over sulks verpligt sijn daaraan meerder arbeid te doen, 

en waarvoor ook altoos twe stuivers meetgeld van de Camper ton getrokken hebbende egter 

sulks als nu verweigert word, dieswegens versoekende dat alle de kalk, die met de Camper ton 

gemeten word de Supplianten daarvan ook twe stuivers van ieder ton onverhindert en als van 
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ouds mogen genieten. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan, so als het legt, kan niet worden getreden, 

en word dienvolgens het selve afgeslagen mids dezen; en word de Supplianten wel 

serieuselijk gerecommandeert, om sig na hunne instructie stiptelijk te gedragen. 

 

 

553. Den 27 November 1777, fol.219vo. 

Op den Requeste van Claas Bartels op Camperveen in huure hebbende een Campie lands in 

Dronthen ad f.36 - : - jaarlijks, en deser Stads Geestelijkheid toebehorende, versoekende om 

ten Requeste geallegeerde redenen dat hem daarvan twe jaren pagt mogten worden 

geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor den eersten Januarij 1778 een jaar pagt ten 

Comptoire van de Geestelijkheid sal hebben betaald, sal hem als dan een gelijk jaar pagt 

worden geremitteert. 

 

 

554. Den 4 December 1777, fol.220. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Meesters van het Drapeniers Gilde versoekende, dat 

aan hun wegens het gemis zeder(t) een geruimer tijd van het gebruik des lands inundatiesluis 

tot opspoelinge harer gefabriceerde goederen mogte worden geaccordeert een Vlot in de 

Stadsgragt, (waarin thans de goederen seer gebrekkig opgespoeld worden) op een plaats die 

voor de fabriecq het gevoegelijksten, en dat dan bij dat Vlot geen vellen der looijers in het 

water mogen geworpen worden, of andere vuile goederen gespoeld, waardoor daar ter plaatse 

het water vervuilt konde worden, en tot nadeel van hunne gemaakte goederen soude kunnen 

strekken. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Segelaers is goedgevonden de Heeren 

Camenaers van de Stad mids dezen te authoriseren om ten privativen gebruike der 

Requestranten op de convenabelste plaats in deser Stadsgragt, twe palen met de nodige 

planken ten einde als bij deselver Requeste versogt voor Rekening van de Stad te doen 

verveerdigen, mids in ’t vervolg, dit gemaakte werk so wegens reparatie en onderhoud, als 

ook bij een gehele vernieuwinge altijd sal sijn en blijven tot laste der Requestranten. 

 

 

555. Den 8 December 1777, fol.220vo. 

Op den Requeste van Jan Laurens, Meijer van een Geestelijk erve bij de Oosterholtse brugge, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan hem gratieuselijk een jaar pagt 

mogte worden geremitteert, en dat hij Suppliant voorts sal kunnen volstaan met een jaar pagt 

te betalen op Meijdag aanstaande en de overige drie verschuldigde pagtjaren, so haast hem 

maar eenigsints doenelijk sal sijn. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor den eersten Meij 1778 een jaar pagt ten comptoire 

van den Geestelijkheid sal hebben betaald, sal deselve als dan mede een jaar pagt worden 

geremitteert. 

 

 

556. Eodem [8 December 1777], fol.220vo. 

Op den Requeste van Jacob Fox woonagtig te IJsselmuijden, te kennen gevende, hoe hij in 

den jare 1776 voor deser Stads Geestelijkheid gemaakt hadde seven Roeden dijks leggende bij 

de Lutherse Zijl en dat daar voor bedongen had hondert vijf en sestig guldens, dat hij daarop 

ontfangen heeft een Sa. van hondert en dertig guldens, en hem oversulks nog competeert eene 

Sa. van vijf en dertig guldens. Versoekende dat deselve Sa. aan hem mogte worden betaald. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid worden den 

Suppliant boven sijne reeds ontfangene penningen voor desselfs aangenomene seven roeden 

dijks ten Requeste gemelt, mids dezen geaccordeert vijf en twintig guldens te betalen door 

den ontfanger van de Geestelijkheid voor Rekening van de lopende Geestelijke Camer. 

 

 

557. Den 11 December 1777, fol.221. 

Op den Requeste van Hermen van Schooten te kennen gevende hoe op den 24 November 

1777 gehuurt hebbende drie Mat lands met het agterliggende Rietland in Dronthen, voor den 

tijd van ses jaaren ingaande Martini 1777 en eindigende Martini 1783, dat de tegenswoordige 

huurder van dat land het selve Rietland wil gebruiken tot den laatsten April 1778. 

Versoekende dat hij ’t selve Rietland mede tot den 1 Meij 1784 mag gebruiken. 

Was geapost:  Het word aan den Suppliant mids dezen geaccordeert, om in gelijkheid van 

den tegenswoordigen huurder van het gelibelleerde Rietland het selve in laatste pagtjaar tot so 

lange te gebruiken, het Rietland daar van te mogen snijden en ten zijnen profijte behouden. 

 

 

558. Den 15 December 1777, fol.221vo. 

Op den Requeste van den predicant E.V.D. van Lamzweerde versoekende om diverse ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat aan hem mogte worden gepermitteerd, om sig voor 

eenigen tijd te mogen bedienen van de hulp van een proponent of predicant buijten vasten 

dienst, welke hij daar toe ter sijner eigener kosten soude aannemen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve ligt, word mids desen 

geaccordeert. 

 

 

559. Den 5 Januarij 1778, fol.222. 

Op den Requeste van Stoffer Ulemans, Trijpwever alhier, en lid van derselver busse te kennen 

gevende, hoe hij bij gebrek van ’t selve werk het wollewerk heeft moeten beginnen, dog maar 

so lang het Trijpwerk weder begint willig te worden; dat daarover de opsienders van de 

Wolleweversbusse hem als nu soeken te noodsaken om mede deel in haar busse te nemen, 

waartoe sig de Suppliant buijten staat bevindende om dese Contributie mede aan die busse op 

te brengen, oversulks sig genoodsaakt vind te moeten wenden tot Haar Weled(ele) 

Hoogachtb(are) versoekende dat mogt worden geordonneert, en verstaan, dat de Suppliant 

ongehouden sal sijn om deel in de Wolleweversbusse te neemen, dewijl dit werk maar voor 

een korten tijd exertceert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Segelaars word verstaan, dat de Suppliant 

ongehouden is, om deel te nemen in de Wolleweversbusse, wanneer hij niet langer, als tot den 

eersten Julij deses jaars 1778 het wollewerk sal hebben gexerceert. 

 

 

560. Den 12 Januarij 1778, fol.222vo. 

Op den Requeste van Dirk Louws, Meijer op het erve aan de Mastebroeker Kerke, 

versoekende om diverse ten Requeste geallegeerde redenen, dat hij met de betalinge van  

f. 55 - : - sijnde de helft van sijn verschuldigde pagt en verpondinge  voor tegenswoordig mag 

kunnen bestaan en dat aan hem de andere helfte moge worden geremitteert, of daarmede 

eenige patientie genomen tot dat sig ook tot de betalinge daarvan in staat bevind, en dat de 

procedures tegens hem mogen worden gestaakt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaar van de Geestelijkheid, word aan den 

Suppliant na de betaalde vijf en vijftig guldens ten Requeste aangeboden, tot betaling van sijn 
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agterstedig morgengeld volgens opgave ad seventig guldens elf stuivers uijtstel verleent tot St. 

Jan deses jaars 1778, sullende tot opheving der executie de nodige ordres worden gesteld. 

 

 

561. Den 22 Januarij 1778, fol.223. 

Op den Requeste van Luichie Willems Koops, te kennen gevende hoe desselfs ouders Willem 

Luichies en Grietje Jochems bemeijerende het eerste erve van het Nijland wegens 

menigvuldige desastres thans niet meer in staat waren het selve erve te bemeijeren, hij 

oversulks wel genegen was voorschr(even) erve weder te aanvaarden, en een groot gedeelte 

van de verschuldigde pagt van sijn ouders voor sijn rekening te nemen, en wel in deser 

voegen, dat wanneer hem het erve voor een verminderde pagt van hondert guldens mogte 

worden geaccordeert hij dan aanneemt voorts te betalen het restant van het jaar 1771, en dan 

aan sijn ouders wordende geremitteert de jaren 1772 en 1773, hij vervolgens voor St. Jacob 

aanstaande het jaar 1774 en voor petri 1779 het jaar 1775 souw betalen, versoekende daartoe 

approbatie of alsodane schikkinge als souw worden geoordeelt te behoren. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant volgens desselfs offerte ten Requeste gedaan het restant 

van het jaar pagt over 1771 ten eersten, en het volle jaar pagt over 1774 voor St. Jacob deses 

jaars als mede het jaar pagt van 1775 voor Petri des jaars 1779 ten Comptoire deser Stads 

Domeinen sal hebben betaald, sullen als dan aan desselfs ouders de jaren pagt 1772 en 1773 

worden geremitteert. En word wijders nog de versogte overneming der resterende pagtjaren 

van desselfs ouders aan den Suppliant geaccordeert, tegens de volle pagt van vierhondert en 

seventig guldens, so nogtans dat bij prompte aanbetaling der pagt in de resterende pagtjaren 

op ieder jaar vijftig guldens sal mogen korten sullende dan wijders alle kosten van gedane 

reparatien en verhogingen aan het huis op dat erve ten sijnen privativen laste sijn en 

daaromtrent geene kortinge mogen doen. 

 
[In marge]: Den 29 Januarij 1778 Vid: na den 9 Febr(uarij) 1778. 

 

 

562. Den 1 Februarii 1778, fol.223vo. 

Op den Requeste van de Gemeensman B.F. Schults als gevolmagtigde der gesamentlijke 

Erfgenamen van Jan Wentselt Baselt, om ten Requeste geallegeerde redenen versoeckende, 

dat die Executeurs van het testament van meergenoemde J.W. Baselt, mogte worden 

geauthoriseert en gelast, om al het goet wegens desselfs nalatenschap onder hen mogte 

berustende sijn, aan den Suppliant in sijne voorschr(even) qualiteit, tegens behoorlijke 

quitantie uittereicken, en te overhandigen. 

En dat wijders voorn(oemde) Erfgenamen, van de betaling van het regt van Exuè mogten 

worden gelibereert. 

Was geapost:  Op ’t Rapport der Heeren Hoofdlieden van ’t Broederquartier, worden de 

Executeuren van ’t testament van wijlen Jan Wentsel Baselt, mits deesen geauthoriseert, om 

de nalatenschap ten Requeste gemelt, onder hun berustende, aan den Suppliant in sijne 

qualiteit onder behoorlijke quitantie uit te reiken, en te overhandigen. 

En kan in het verder versoek bij den Requeste gedaan, om gelibereert te worden van de 

betaling van het tegt van Exue, niet worden getreden, en word het selve, dienvolgens 

afgewesen. 

 

 

563. (Ongedateerd) Eodem [1 Februarii 1778], fol.224. 

Op den Requeste van de Crediteuren van Gosen Beks, en Everdina Sölner Ehel(ieden)  

versoeckende dat tot Curateuren in den laastgenoemden insolventen boedel mogten worden  
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aangestelt, en geauthoriseert de personen van Hendrik Muller, en Albert van der Straten. 

Was geapost:  De personen van Hendrik Muller, en Albert van der Straten worden bij deesen 

gequalificeert, ten fine als bij den Requeste versogt. 

 

 

564. Den 9 Februarii 1778, fol.224vo. 

Op den Requeste der Crediteuren van Christian Spalthof bij overgelegt contract gemelt, 

versoekende approbatie van ’t selve contract, roulerende over de verdelinge der 

geprovenieerde penningen van het versogte Spokschip van gemelden Christiaan Spalthof, als 

mede auctorisatie op den Secretaris Roldanus, om den geconsigneerde penningen in voegen 

daarbij vermelt aan de Suppliant te mogen uittellen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge het overgelegde contract met exhibitum hujus diei getekent geapprobeert, en 

vervolgens de Secretaris Roldanus geauctoriseert om na aftrek der Jura consignationis de 

geconsigneerde en ter contracte gemelde penningen aan de Requestranten uittetellen. 

 

 

565. Den 29 Jannuarij 1778, fol.224vo. 

Op den Requeste van den ontfanger deser Stads Geestelijkheid te kennen gevende hoe hij 

wegens een jaar pagt ad f.66 - : - verschenen Martini 1774 Gerrit Hoekman te Genemuijden 

hebbende geexecuteert, en deselve goederen al nog in verwin hebbende daarop inmiddels 

eene Sa. van f.49 - : - hadde onfangen, dat hij thans volgens informatie bij verdere procedus 

geen middel siet om het restant van f.17 - : - te kunnen bekomen, versoekende deswegens te 

mogen weten, hoe sig in dese verder sal hebben te gedragen. 

Was geapost:  De gelibelleerde seventien guldens worden den gerequestreerde Gerrit 

Hoekman mids desen geremitteert, en de Remonstrant wijders tot de surcheance der executie 

geauctoriseert. 

 

 

566. Den 10 Februarij 1778, fol.225. 

Op den Requeste van Toon, Gerrit en Niesje van den Berg, kinderen van Diewertje Vriese bij 

H. van den Berg in egte verwekt, verzoekende dat H.W.H.Achtb(are) gelieven te decideeren, 

of het nog onmondig zijnde kind van wijlen der Suppliant broeder Hendrik van den Berg op 

den 4 Januarij 1776 te Mastricht overleden, mede gerechtigd is tot het Legaat van f.1000 - : - 

guldens bij uiterste wille van wijlen P.W. Davidson, Schepen ter Nieuwer Amstel, en  

M. Farjou Ehel(ieden) voor Not(aris) en getuigen te Amsterdam op den 3 Aug(ustus) 1768, 

gepasseerd en opgerigt, en waar van eene authentique copie in clausula concernentie de 

Requeste was bijgevoegd, gelegateerd aan de gezamentlijke kinderen van den Oom van des 

voorschr(even) Testateurs vooroverledene Huisvrouw wijlen H. Vriese, en bij vooroverlijden 

van den een, desselfs wettige descendent of descendenten. 

Was geapost:  Schepenen en Raden hebben wel willen verklaaren en verstaan, gelijk 

verklaaren en verstaan bij deezen, dat het voorschr(even) onmondig kind van wijlen der 

Supplianten Broeder Henrik van den Berg, mede gerechtigd is tot het Legaat in questie. 

 

 

567. Den 16 Februarij 1778, fol.225vo. 

Op den Requeste van Georg Roijen, lid der Gesworene Gemeente deser Stadt, versoeckende 

om ten Requeste geallegeerde redenen, dat Schepenen en Raaden, Hem mogen gelieven te 

verleenen sijn dimissie, als lid van de Gesworene Gemeente deser Stadt, mitsgaders als 

Leutenant van de Cadetten Compagnie en verders te ontheffen van den Eed als burger aan  
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dese Stad gedaan. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan, soo als het legt, word geaccordeert en dien 

ten gevolge de Remonstrant van den Eed in de ten Requeste geallegeerde qualiteiten gedaan, 

onslagen, gelijk daarvan ontslagen word mis deesen. 

 

 

568. Eodem [16 Februarij 1778], fol.226. 

Op den Requeste van de Weduwe van Frerik Jacobs versoekende, dat aan haar de 

verschuldigde vier jaren uitgange ad f.3 - 10 - jaarlijks uijt haar huis en land te Brunnepe 

wegens hare armoede mogen worden geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante den uitgang ten Requeste gemeld verschijnende op 

Paaschen 1778, op dien tijd ten Comptoire van de Geestelijkheid promptelijk sal hebben 

betaald, sullen aan deselve de vorige verschuldigde jaren te samen renderende eene Sa. van 

tien guldens en tien stuivers worden geremitteert. 

 

 

569. Eodem [16 Februarij 1778], fol.226vo. 

Op den Requeste van Hendrik Gerrits wonende aan de Zeedijk te kennen gevende, hoe hij 

tegens Paaschen 1778 drie jaren uitgang uijt sijn erve daar hij woond, jaarlijks ad f.9 - 2 - 8 en 

nog van twaalf morgen land f.2 – 2 – jaarlijks aan de Armen en deser Stads Geestelijkheid 

verschuldigt sijnde, niet in staat was deselve te betalen, dieswegens versoekende dat hem dese 

jaren mogten worden geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant twe jaren van de gelibelleerde uitgangen, verschenen 

Paasschen 1775 en 1776 ten Comptoire van de Geestelijkheid tegens Paaschen aanstaande 

promptelijk sal hebben betaald sal deselven als dan een jaar der verschuldigde uitgangen 

verschenen Paaschen 1777 worden geremitteert. 

 

 

570. Den 5 Maart 1778, fol.226vo. 

Op den Requeste van Egbert de Rooij en Pieter Oedekerk respective Veerschipperen van hier 

op Hoorn en Deventer vice versa te kennen gevende dat de eerste Suppliant te rade geworden 

sijnde het selve Veer te quiteren, en sig alleen op sijn eigen negotie toe te leggen hier op 

desselfs Veerschip aan den tweden Suppliant hadde verkogt en daar tegens voor sig weder een 

ander schip gekogt voor sijne affaires hem beter convenierende, dieswegens versoekende, dat 

de eerste Suppliant E. de Rooij van het Veer van hier op Hoorn en terug mogt worden ontheft, 

en daarmede weder gebeneficeert de twede Suppliant Pieter Oedekerk, die te gelijk voor de 

goede waarneminge van desselfs Veer van hier op Deventer sal blijven sorg dragen, tot dat hij 

dienaangaande sijne nadere addressen sal hebben gemaakt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek ten Requeste 

gedaan, so als het selve legt, mids dezen geaccordeert. 

 

 

571. Den 9 Maart 1778, fol.227. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharinen Gasthuis, te kennen 

gevende, dat sij aan Ester Bargignac hadden vercoft eene Kostkopers proeve voor f.1600 - : - : 

sullende deselve tot haar wooning hebben het eerste huisje; het welck aan de Reij van de 

Burgwal sal vacant worden, en bij provisie tot haar intrek hebben het huisje van de Wede 

Remmers, versoekende deswegens approbatie. 

Was geapost:  Het Contract ten Requeste gemelt, word mits deesen geaccordeert, soo als het 

legt. 
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572. Eodem [9 Maart 1778], fol.227vo. 

Op den Requeste van Arnoldina Jalink woonagtig te Zwolle, te kennen gevende hoe sij 

Requestrante door Geertruid Worst Weduwe van wijlen Christian Fabius in leven Procurator 

en Gemeensman der stad Zwolle, alhier overleden, bij testament tot desselfs eenige en 

universele erfgename geinstitueert sijnde deselve nalatenschap gaarn onder beneficie van 

inventaris wilde aanvaarden, en daar toe de Advocaat Bruinier hebbende geconstitueert. 

Versoekende oversulks daartoe permissie. 

Was geapost:  Het versogte beneficie van Inventaris word mids dezen geaccordeert ten fine 

en effecte als na regten. 

 

 

573. Den 19 Maart 1778, fol.228. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, en Jan van der Wal als voogden over Evert 

Veen, oudste soon van Bernardus Veen, en Geertruid Moulin versoekende om geallegeerde 

redenen, dat Schepenen en Raaden voorn(oemde) Evert Veen geliefde te verlenen Veniam 

aetatis. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

574. Den 21 Maart 1778, fol.228. 

Op den Requeste van Jan Tebbetman, versoekende Veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het 

Cellebroersquartier, ten fine, en effecte als naar regten. 

 

 

575. Den 23 Maart 1778, fol.228. 

Op den Requeste van de meerderjarige kinderen van wijlen de Gemeensman Albertus 

Tebbetman versoeckende haar vaderlijke nalatenschap onder beneficie van inventaris te 

moogen adieren, en voors tot voogden over haar minderjarige broeder Albertus Tebbetman te 

qualificeren de persoon van Jan Canneman, de Gemeensman Barend Lankhorst en Claas 

Kool. 

Was geapost:  De versogte beneficie van inventaris, word mits deesen geaccordeert, ten fine 

en effecte als naar regten en worden de personen van Jan Canneman, de Gemeensman Barend 

Lankhorst, en Claas Kool mits deesen gequalificeert, ten fine als bij den Requeste versogt. 

 
[In marge]: Bij apostille van Den 7 Meij 1778 is de termijn van deliberatie geprolongeert tot de eersten September 

aanstaande. 

 

 

576. Den 6 April 1778, fol.228vo. 

Op den Requeste van Johannes Nieuwenhuis, verzoekende Veniam aetatis, voor desselfs 

dogter Anna Nieuwenhuis, oud 23 jaaren. 

Was geapost:  De verzochte Venia aetatis word aan des Suppliants dogter Anna Nieuwenhuis 

geäccordeert, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

577. Den 21 April 1778, fol.229. 

Op den Requeste van Jannes van Doorn te kennen gevende hoe hij voornemens was desselfs 

ordinaris beurtschip publijcq in de maand Junij aanstaande te verkopen, versoekende dat hij 

tegelijk het Veer met het schip mag verkopen so als op veele plaatsen gebruikelijk. 
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Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word bij dezen geaccordeert, mids egter de 

koper van het gelibelleerde Veer tot het bedienen van het selve bekwaam zijnde, en aan 

derselve requisiten kunnende voldoen daartoe vooraf bij Schepenen en Raden behoorlijke 

admissie versoeke, en worde geapprobeert. 

 

 

578. (Ongedateerd) Eodem [21 April 1778], fol.229. 

Op den Requeste van Barend Oedekerk, en Mighiel Nieuwenburg, in qualiteit als voogden 

over de minderjarige kinderen van Tobias Schrijver te kennen gevende, Hoe dat gemelte 

kinderen van haar oud moeij Judith Nieuwenburg te Enschede bij testament van den 12 April 

1772 is gemaakt een obligatie, ten laste van Tobias Schrijver, groot in Capitaal f.1200 - : - . 

Dat dit Capitaal niet was begrepen onder een vestenis op huisen, goederen ter somma van 

f.4200 - : - en de crediteuren van meergenoemde T. Schrijver, met Hem sijn geaccordeert 

voor f.25 - : - guldens soo was den Supplianten ootmoedig versoek. 

Dat Haar Weled(ele) Hoog Agtb(are) Hun mogten gelieven te authoriseren, om voor hun 

pupillen mede en het selve accoord te treden of etc. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, met dien verstande dan nog, dat de penningen voor de portie der minderjarigen 

onder de voogden sullen verblijven, welk de selve ten meesten voordeele der pupillen sullen 

beleggen. 

 

 

579. Eodem Die [21 April 1778], fol.230. 

Op den Requeste van den Boekhouder van het Bestiaal L. van Wijhe, versoekende, om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat Hun Weled(ele) Hoogagtb(are) Hem gelieve te verstaan te 

geeven of Hij uit de eerste gedirigeerde Executie, op de goederen van den insolventen Goosen 

Bek sijne volle betaling met de kosten sal kunnen erlangen, dan wel of Hij, daar uit maar ten 

deele voldoening krijgende, voor het overige sig door een nieuwe Executie op de sedert dien 

tijd aangekregene goederen van meergenoemde Gosen Bek mag secuur stellen, immers en in 

alle gevallen, dat Hij moge worden verclaart diligent en ongepraejudicieert en sijn regt van 

parate Executie. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broeder Espel word de 

Suppliant verclaart voor diligent, en ongpraejudic(i)eert in desselfs regt van parate Executie. 

 

 

580. Den 30 April 1778, fol.230vo. 

Op den Requeste van Claas Peters Geestelijke Meijer op het erve te Zalk te kennnen gevende 

hoe hij aan sijn huis veel kosten heeft moeten doen en met het leggen van een nieuwe solder 

nog verder moet doen, dat hij ook wel genegenwas desselfs landen met het planeren van het 

bouwland, de hoogtens in de laagtens te brengen het soddige tot vast en goed land te maken, 

te verbeteren en de hof met jonge vrugtbomen te beplanten, dog dat hij sulks in dese huurjaren 

doende daarvan geen voordeel souw trekken, versoekende dieswegen prolongatie van pagt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de voorgenomene en ten Requeste gemelde 

verbeteringen voor expiratie der lopende pagt ten genoegen van den tijdelijken Heer 

Camenaer van de Geestelijkheid behoorlijk sal hebben gedaan, sal hij als dan voor nog een 

pagtjaar, of den tijd van tien jaren continueren, mits bij d enieuwe verpagting het gewone 

plakkegeld betalende. 
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581. Eodem [30 April 1778], fol.230vo. 

Op den Requeste van Hendrik Clasen, Meijer van ongeveer 4 ½ dagmat land gelegen in 

Baarlo deser Stads Geestelijheid toebehorende te kennen gevende hoe in de twe watervloeden 

in den jare 1775 en 1776 dit sijn gehuurt land door het opgespoelde sand bijna geheel en al 

onbruikbaar is geworden, en een groot gedeelte van hetselve vergraven tot reparatie van den 

dijk, en dat de nieuwe dijk ook op een gedeelte van sijn land is gelegen, versoekende het selve 

land gedurende de drie overige pagtjaren gratis te mogen gebruiken wanneer belooft en 

aanneemt het selve land weder op te slooten te planeren, en verder daar aan alle kosten en 

moejte aanwenden om het selve weder in goeden staat te brengen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de slooten van het gelibelleerde land behoorlijk ten 

genoegen van de tijdelijke Heer Camenaar van de Geestelijkheid sal hebben opgemaakt, de 

uijtgetrokken en uijtgegraven grond in de laagtens gebragt alsmede het stuk van den ouden 

dijk geplaneert en tot bekwaam land gemaakt, sal den selven als dan sijn verschuldigde pagt 

worden geremitteert, en hij vorder dit land tot het einde der huurjaren sonder betalinge van 

huure blijven gebruiken. 

 

 

582. Eodem [30 April 1778], fol.231. 

Op den Requeste van Sjoert Glastra, Meijer op een erve bij de Cuinre alsmede van het halve 

Hilbrand erve bij de Lage weg versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat hij 

mogte worden gededommageert van de schade door het vergraven en met sand belopen van 

desselfs land veroorsaakt door de watervloeden in de jaren 1775 en 1776 en de daaruijt 

ontstane reparatie aan de dijken. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaar van de Geestelijkheid, word den 

Suppliant voor het vergraven en met sand belopen land, so in het halve Hilbrants erve bij de 

Lage weg, als in het erve bij de Cuinder, door hem wordende bewoont, en de daardoor 

veroorsaakte en verder te lijden schade voor eens toegelegt eene Sa. van hondert vijf en dertig 

guldens, eens, kunnende deselve Sa. door hem aan sijn te betalen pagt op Martini 1778 

worden gekort, mids voorschreven land, verder so veel doenelijk verbeterende en in staat 

brengende. 

 

 

583. Eodem [30 April 1778], fol.231vo. 

Op den Requeste van de Weduwe van Willem Geerts Huisman aan de Cuinder versoekende 

dat aan haar wegens geleden schade door het vergraven van haar gehuurt land twe jaren huure 

mogen worden geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante op Martini 1778 een vol jaar huure sal hebben betaald, 

sal deselve als dan een vol jaar huure worden geremitteert, en sulks voor eens, tot 

dedomagement van de vergraving en daar door geleden en nog te lijden schade in haar gehurt 

land, mid het selve land ten genoegen van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid behoorlijk 

suiverende van de opgedreven stukken, en verder so veel doenelijk verbeterende. 

 

 

584. Den 7 Meij 1778, fol.232. 

Op den Requeste van Henricus Norenburg, verwer en glasemaker, binnen deese Stadt, te 

kennen geevende, dat Hij door swaare, en treffende slaagen, en ongelukken buiten staat 

geraakt is, om sijne Crediteuren soo binnen als buiten de Stadt op een behoorlijke wijse te 

kunnen voldoen, om welke en andere geallegeerde redenen te rade was geworden, sijne 

boedel en goederen aaan sijne Crediteuren te cederen en over te geven, over sulx ootmoedig 

was versoeckende. Dat Haar Weled(ele) Hoogagtb(are) uit sijne Crediteuren twee tot 
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Curateuren in sijnen insolvente boedel sullen gelieven te stellen ten einde die deselve te gelde 

te maacken, en de penningen daarvan provenierenede onder de gesamentlijke Crediteuren ten 

voldoening te distribueren. 

Was geapost:  De personen van Claas Visscher Moulin, en Gerrit Bantjes worden mits 

deesen gequalificeert ten fine als bij den Requeste gemelt. 

 

 

585. Den 11 Meij 1778, fol.232vo. 

Op den Requeste van Lucas Schouwenburg te kennen gevende hoe desselfs soon Roelof 

Schouwenburg, Student in de H(eilige) Godgeleerdheid te Groningen gratieuselijk sijnde 

begunstigt met een jaarlijkse somma van vijftig guldens in de twe verlopenen jaren sijner 

studie en versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat voornoemde sijn soon voor 

den tijd van nog twe jaren met een sodanig subsidie van vijftig guldens mogte worden 

begunstigt, ten einde sijne met veel lof begonnene studien ten gewenschten einde te brengen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de soon van den Suppliant gedurende den tijd van nog twe jaren, (waarvan het eerste 

jaar sal verschijnen op den 1
sten

 Augustus 1778) met eene somma van vijftig guldens tot 

voortzettinge sijner studien begunstigt. 

 

 

586. Eodem [11 Meij 1778], fol.233. 

Op den Requeste van Hendrik Schimmelpennink te kennen gevende hoe hij sig gaarn thans in 

sijn 25
ste

 jaar oud sijnde met de dienstmeid van desselfs vader Aeltie Jans in huwelijk 

willende begeven daarin door sijn vader wierde belet, in so verre dat hij hem selfs uijt sijn 

huis heeft gezet, en dus berooft van het nodige levens onderhoud, versoekende dat desselfs 

vader op de een of andere wijse mogt worde bewogen, consent tot dit sijn huwelijk te geven, 

of so sulks onverhopentlijk niet mogte geschieden, dat aan hem dan Venia agendi tegen 

desselfs vader mogte worden verleent. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Cellebroederquartier kan 

in ’t versoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word het selve dien ten gevolge 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

587. Den 18 Meij 1778, fol.233. 

Op den Requeste van de E(dele) Bern. van Goutum, Boeckhouder van het Bestiaal: 

verzoekende om uit zeekere penningen geprovenieerd van verkogte meubilaire goederen van 

wijlen H. van Eunen, onder den Vendumeester Moulin berustende, te mogen ligten zodane 25 

guldens, als hem van gem(elde) H. van Eunen nog wegens een gecrediteerd slagtbeest 

competeerde, met zijne gemaakte kosten. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier, word 

de Vendumeester Moulin geauthorizeerd, om uit d eonder hem berustende boedelpenningen 

van H. van Eunen, aan den Suppliant uit te tellen vijf en twintig Car(ol)i guldens, benevens 

zijne gemaakte kosten. 

 

 

588. Den 18 Meij 1778, fol.233vo. 

Op de Requeste van Chr. van Bramen en P. ter Veer, voogden over het onmondige kind van 

Hermen Dinxterveen; bij wijlen G.H. van Lente in egte verwekt, en van Hermen Dinxterveen 

zelve, onderling questiens, over het dragen der bewezene Lijfstoebehooren van pupillen 

Moeder, en het niet overtellen der bewezene dertig Car(ol)i guldens. 
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Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word aan de 

Suppliant toegestaan en geäccordeert, om d eklederen van sijne overledene Vrouw, voor zo 

verre bederf onderworpen zijn, of te klein zouden kunnen worden, ten gebruike van desselfs 

dogter te mogen emploijeren, als mede de bewezene Sa. van dertig guldens in zijne negotie te 

gebruiken, mits stellende daar voor behoorlijke cautie. 

 
[In marge]: Den 22 Meij 1778. Is deeze cautie gepraesteerd door Jacobus Bijsterbos en Evert van den Beld. Coram: Ten 

Oever (en) Coops. 

 

 

589. Eodem [18 Meij 1778], fol.234. 

Op den Requeste van Wede van Marle, verzoekende, dat haare kinderen, onder welkers  tutele 

en administratie zij, en haare goederen gesteld waaren, mogten worden gelast, om voor deeze 

administratie behoorlijke cautie te stellen, op dat Suppliante gerust gesteld wierde, dat zij tot 

haar dood toe, uit de revenuën dezer goederen, zoude kunnen worden geälimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport der Heere Hoofdlieden van het Broeder Quartier, worden der 

Suppliante kinderen gelast, om aan de Suppliante zodanige securiteit voor de administratie 

haarer goederen te geven, als door de tijdelijke Heeren Praesideerende Burgermeesteren 

genoegzaam zal worden geoordeeld. 

 

 

590. Den 19 Meij 1778, fol.234vo. 

Op den Requeste van H.J. Croff, verzoekende eene Stads Maate, thans bij A.J. Naijer voor 

een en veertig guldens in pagt gebruikt wordende en aan de Boven Broeksweg gelegen, met 

bewilliging van voorschr(even) A.J. Naijer te mogen overnemen, en voor een dubbeld 

pagtjaar in huure te hebben offereerende in dat cas daar voor vijftig guldens huir jaarlijks. 

Was geapost:  De bij gelibelleerde Mate, word aan den Suppliant voor een dubbeld pagtjaar 

in huire gegeven, voor eene Sa. van vijftig guldens jaarlijks, en onder betaling van de 

gewoone plakkegelden bij de aanstaande verpagting daartoe staande. 

 

 

591. Den 19 Meij 1778, fol.235. 

Op den Requeste van H. Gingandet, verzoekende, de kelder onder de Burgerwagte, te vooren 

door de Wede Hulleman in gebruik geweest, dog met P(ri)mo Meij 1778 onverhuurt zijnde, 

voor één jaar bij provisie, voor de voorige huire te mogen in gebruik hebben. 

Was geapost:  De kelder onder de Burgerwagt word aan den Suppliant voor één jaar in huire 

geäccordeert, voor de oude huir. 

 

 

592. Den 4 Junij 1778, fol.235. 

Op den Requeste van Maria Hallekes, verzoekende dat haare onmondige Broederen en 

Zusteren, na het overlijden van wijlen haare Moeder Elis. Franke Wede H. Halkers, zonder 

haar weeten en toestemming, op verzoek haars Broeders, in het Arme Weeshuis deezer Stad 

opgenomen, en verpleegd, aan haar mogten worden terug gegeven, belovende voor derzelver 

onderhoud te zullen zorg dragen, met offerte van genoegzaame cautie. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word 

overzulks geweezen van de hand. 

 
[In marge]: NB. Suppliante was Roomsch gezind, en – . 
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593. Den 4 Junij 1778, fol.235vo. 

Apostille, in cas van eenen onder beneficie van Inventaris aanvaarden boedel, Vid: in Digesto 

Novo, in margine der edictale citatie in het zelve geval, v(an) d(e) 21 April 1778. 

 

 

594. Eodem [4 Junij 1778], fol.235vo. 

Op den Requeste van G. Helkers, voor zich en zijne Broederen en Zusteren, verzoekende de 

nalatenschap hunner Moeder Elis. Franken Wede H. Helkers, Sub beneficio Inventarii te 

mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het word den Supplianten geäccordeerd de nalatenschap van wijlen haare 

Moeder, onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

 

 

595. Den 15 Junij 1778, fol.236. 

Op den Requeste van Frans Cellis: verzoekende dat de persoon van Pieter Cellis mogte 

worden geauthorizeerd om de belangen zijner absente Zuster Jannegje Cellis, in de 

nalatenschap zijnes nu gestorvenen Vaders, waar te neemen tot haar overkomst. 

Was gapost:  De persoon van Pieter Cellis word mits deezen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

596. Den 18 Junij 1778, fol.236. 

Op den Requeste van G. Helkers, verklaarende, na gedaane opneeming van zijns Moeders 

nalatenschap, bij hem Sub beneficio Inventarii aangevaard, dezelve tot betaling der schulden 

niet voldoende te hebben gevonden, en overzulks van deselve te renuntieeren, verzoekende 

dat hier mede genoegen mogt genoomen worden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppilant de volle doodschulden zal betaald hebben, word met de 

bij Requeste gedaane renuntiatie der erffenisse van des Suppliants Moeder, genoegen 

genoomen. 

 

 

597. Den 2 Julij 1778, fol.236vo. 

Op den Requeste van de meerderjarige kinderen van wijlen Albertus Tebbetman beneffens de 

aangestelde voogden over de minderjarigen, te kennnen gevende dat hen volgens Resolutie 

van Haar Weled(ele) Hoog Agtb(are) van den 23 Maart deses jaars is geaccordeert geworden 

om den boedel van wijlen derselver vader onder beneficie van Inventaris te mogen 

aanvaarden, waarvan hen de tijd door een nader Resolutie van H.W.E.H.A. van den 7
den

 Meij 

gratieuselijk was verlengt hopende nog al door nader ondersoek de boedel in een effen staat te 

sullen bevinden, dan dat de boedel op verre na niet toereikende was om de gezamentlijke 

crediteuren te voldoen schoon hij oudste meerderjarige soon beneffens sijn patronette te 

Amsterdam reeds samen afstand gedaan hebben van een pretensie van circa f.1500 - : - 

waarvoor sijn jongste twe broeders niet meer dan de weinige gereedschappen tot de Zijde 

Twijnderij behorende soude behouden, versoekende wijders om voorschreven boedel aan de 

gezamentlijke crediteuren te mogen afstaan, waarvan sij Supplianten cessie deden bij desen, 

en dat H.W.E.H.A. teffens Curateuren in deselve geliefden aan te stellen, om deselve ten 

behoeve van de crediteuren te expliceren. 

Was geapost:  Op hett rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Cellebroersquartier word 

het versoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en de E(dele) Barend Lankhorst 

Lourz: en Jan Canneman tot Curateuren in den gelibelleerden boedel geauctoriseert ten fine 

als daarbij versogt. 
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598. Den 29 Junii 1778, fol.237. 

Op den Requeste van Nicolaas Wonneman, Muntmeester deser Stadt, versoeckende om 

breedvoerige geallegeerde redenen, van de betaling van het Contribuantsgeld bevrijd te 

mogen sijn. 

(Was geapost):    Op het Rapport van de Heeren Hoofdofficieren van het Burger Regiment 

word verstaan, dat de Remonstrant schuldig en gehouden is, om in gelijkheid van andere 

Cooplieden deser Stadt, het Contribuantsgeld te moeten betalen. 

 

 

599. Den 9 Julii 1778, fol.237vo. 

Op den Requeste van de Heer Burgermeester W.F. van Knuth versoeckende veniam aetatis, 

voor sijne beide  jongste soonen Rutger Willem van Knuth, geboren den 10 Junii 1757, en 

Johan Anton van Knuth, geboren den 23 Januarii 1759. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

600. Den 13 Julii 1778, fol.237vo. 

Op den Requeste van Jurjen en Marinus Kok, versoekende dat aan Hun Broeder Karel, oud 23 

jaren en Johanna oud 19 jaren, en Maria Kok oud bijna 18 jaaren mogte verleent worden 

venia aetatis, ten fine en effecte als naar regte. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mits deesen geaccordeert, ten fine en effecte 

als naar regte. 

 

 

601. Den 16 Julij 1778, fol.238. 

Op den Requeste van Barent van de Noord oud in sijn vijf en twintigste jaar, versoekende 

Veniam aetatis. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word mids dezen geaccordeert, ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

602. Den 20 Julii 1778, fol.238. 

Op den Requeste van Pieter Oedekerk, versoeckende om geallegeerde redenen dat de 

Vendumeester deser Stadt mogt worden geauthoriseert, dat eenige goederen toebehorende aan 

J.M. Munniks, welke alhier heeft gewoont, dog reeds voor drie jaren vertrokken was, publicq 

te vercopen, en daar uit te betalen, een jaar Contribuantsgeld, als mede eene somma van vier 

gulden, twaalf stuivers aan de Apothecar Bakker, als mede de kosten van dit Regt. 

Was geapost:  Het versoeck ten Requeste gedaan soo als het legt, word mits deesen 

geaccordeert, en dienvolgens de Vendumeester C.V. Moulin geauthoriseert, ten fine als bij 

den Requeste versogt. 

 

 

603. Den 26 Julij 1778, fol.238vo. 

Op den Requeste van Barent Oedekerk versoekende om desselfs hoge jaren van de 

voogdijschap der kinderen van van Tobias Schrijver bij Femma Margareta Nieuwenhuis in 

egte verwekt te mogen worden ontslagen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broeder Espel word de 

Suppliant Barent Oedekerk van de gelibelleerde voogdijschap ontslagen mids egter, so in 

desen eenige administratie van goederen mogte gehad hebben, hij daarvan behoorlijke 
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Rekening bewijs en relique doe. 

 

 

604. Den 30 Julij 1778, fol.239. 

Op den Requeste van A. Strockel versoekende dat hij de mestvaalt van Evert Willems in  

’t voorjaar gekogt en staande aldaar in den tuijn agter sijn huis aldaar nog voor den tijd van 

ses weken mag laten staan, sullende met het vervoeren derselve ten eersten een begin maken. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt word mids desen 

geaccordeert. 

 

 

605. Eodem [30 Julij 1778], fol.239. 

Op den Requeste van Jan Remmers, Zoon van Remmert Gerrits en Geesie Geerlinks 

voornemens sijnde sig met Arentie Hendriks, dogter van Hendrik Jansen Weijer en Hendrikie 

Geerlings Guselene Ehelieden in den huwelijken staat te begeven dan dat des Suppliants 

moeder en gemelde Arentje Hendriks moeder volle suster geweest sijnde bij gevolg sij beide 

susters kinderen, oversulks versoekende dispensatie van de Wet waarbij sijn voorgenomen 

huwelijk met sijn volle nigte sij verboden. 

Was geapost:  De versogte dispensatie word mids desen geaccordeert ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

606. Den 3 Aug(ustus) 1778, fol.239vo. 

Op den Requeste van de E(dele) Berend Frederik Schults versoeckende permissie om een 

mestvaald, agter het huis van Warnar Wielink staande, nog eenigen tijd te mogen laten staan. 

Was geapost:  Aan dne Suppliant word ten fine bij den Requeste versogt, mits deesen 

geaccordeert een termijn van vier weecken. 

 

 

607. Eodem Die [3 Aug(ustus) 1778], fol.239vo. 

Op den Requeste van de Officieren van de Cadetten Compagnie van deese Stadt, om ten 

Requeste geallegeerde redenen versoeckende, dat Schepen en Raaden de bij de compagnie 

reeds gemaakte schulden, ter somma van f.446 - 7 - 4 uit stads Cassa mogte gelieven te 

betalen en voorschot instandhouding van deselve, het jaarlijks support te augmenteren tot  

f.280 - : - a f.300 - : - met meerdere etc. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan soo als het legt kan niet worden getreden, 

en word het selve dienshalven afgeslagen mits deesen. 

 

 

608. Den 10 Augusti 1778, fol.240. 

Op den Requeste van de gesamentlijke kinderen en Erfgenamen van wijlen Jan Kok te kennen 

gevende, dat sij bij onderlinge schikking aan haar broeder Carel Kok hadden gecedeert en 

toegedeelt het woonhuis, soo door haar wijlen vader was bewoont geweest tegens eene 

somma van een duisend Car(oli) guldens. Dat sij wijders voornemens waren, om de hof in de 

sogenaamde Sak hun al nog in ’t gemeen toebehorende publicq te veilen, of uit de hand te 

vercopen versoekende ten requarde van de minderjarigen Carel, Anna, en Maria approbatie 

van de gelibelleerde Cessie en Consent tot de te doene vercoop van de hof. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Cessie van het huis, ten Requeste gemelt, mits deesen geapprobeert, en worden de Suppliant 

verder geauthoriseert, om de gelibelleerde Hof, ten overstaan der Heeren Hoofdlieden publicq 
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te mogen vercopen. 

 

 

609. Den 13 Augustus 1778, fol.240vo. 

Op den Requeste van Albertus Assink, woonagtig te Amsterdam, te kennen gevende hoe 

desselfs Moej Petronella Assink voor eenige dagen deser wereld is komen te overlijden, 

sonder descendenten na te laten. 

Dat de Suppliant met desselfs suster daar van eenige en universele erfgenamen sijnde ab 

intestato, egter de voorschrevene Petronella Assink bij eenen Christiaan Reinders een dogter 

in egte hebbende verwekt, welke sig van hier heeft geabsenteert, sonder te weten waar deselve 

gebleven  en of nog levende of dood is, waardoor somtijds bedenken soude vallen, of gemelde 

dogter of kinderen van deselve so er mogten sijn, als natuurlijke erfgenamen van hare vader 

of grootvader respective eenige praetensie op voorschr(even) nalatenschap souden kunnen 

maken, versoekende dieswegens dat Abram Rensink mag worden gequalificeert om qusuquo 

der absenten interest waar te nemen, en hunne personen te repraesenteren. 

Was geapost:  De persoon van Abraham Rensink word mids dezen geauctoriseert, om met en 

neffens den Requestrant, ten gelibelleerden sterfhuise toe te treden, de liquide boedelschulden 

te betalen, en het interest der absente erfgenamen waar te nemen, kunnende de gerede 

penningen onder den Roeden drager A. Leussink deponeren, en vorder de mobile goederen 

publijcq verkopen, en de geprovenieerde penningen onder de Vendumeester C.V. Moulin 

laten berusten, alles tot nadere dispositie van Schepenen en Raden. 

 

 

610. Den 3
den

 September 1778, fol.241. 

Op den Requeste van de Hoofdlieden en Schaffers van de Trijpweversknegten Bussche alhier, 

te kennen gevende dat door de menigvuldige en van tijd tot tijd meer en meer toenemende 

sieke leeden van gemelde Bussche was veroorsaakt dat bereids al de voorhanden geweest 

sijnde contante penningen sijn geconsumeert en also de Requestranten buijten staat gesteld 

om de verschuldigde contributien te kunnen betalen, dieswegens versoekende dat gedurende 

dese bedrukte tijdsomstandigheden tot goedmaking der sware uijtkeringen in plaats van twe 

stuivers per maand om de veertien dagen van elk lid der meergemelde Bussche mogt en 

vorderen eene contributie van vier stuivers of dat H.W.E.H.A. aan gemelde Bussche van 

Stadswegen tegens betaling van gewone interest geliefde op te schieten een somma van  

f.100 - : - en in dat geval te ordonneren, dat elk lid der Bussche tot restitutie van gemelde 

summa en betaling der rente sal moeten opbrengen maandelijks vier stuivers. 

Was geapost:  Het eerste lid van versoek bij den Requeste gedaan word mids geaccordeert, 

en dien ten gevolge aan de Requestranten gepermitteert, om gedurende dese tijds-

omstandigheden, dat er so veel sieke leden van de gelibelleerde Trijpweversknegten Bussche 

sijn, een contributie van vier stuivers om d eveertien dagen, in plaats van twe stuivers per 

maand te mogen vorderen, kunnende op het twede lid, of vorder versoek daarbij gedaan niet 

worden gedisponeert. 

 

 

611. Den 7 September 1778, fol.242. 

Op den Requeste van Kier van der Weide en J.R. van Eem als aangestelde voogden over 

Zwaantie ten Nuil, nagelaten dogter van Geertie van den Broek, laatst huisvrouw van Reinier 

Blom te kennen gevende dat voornoemde Geertie van den Broek bij hertrouwen aan haar 

voorschrevene dogter bewesen heeft f.300 - : - en daar voor geregtelijk verbonden nevens 

haar andere goederen een hof in IJsselmuijden, en dat buijten verkoop van dien hof de overige 

goederen tot voorschrevene somme en verdere schulden niet toereikende sijn, dieswegens 
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versoekende permissie om de voornoemde hof en de verdere goederen op het einde deser 

maand te mogen laten verkopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier, word de 

versogte verkopinge van den gelibelleerden hof ten overstaan van voorschreven Heeren 

Hoofdluijden geaccordeert mids dezen. 

 

 

612. Den 24 September 1778, fol.242vo. 

Op den Requeste van de Weduwe van wijlen Gerhardus Nieuwenhuijs, gewesene Stads 

Zadelmaker, versoekende dat sij de vrije woning aan wijlen haar Eheman van dese Stad 

geaccordeert wegens haar hogen ouderdom en op handen zijnde winter nog tot primo Meij 

aanstaande mag behouden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge aan haar Suppliante de gelibelleerde vrije woning tot primo Meij 1779 vergunt. 

 

 

613. Den 1 October 1778, fol.242vo. 

Op den Requeste van de Schaffers van de Busse van de Timmermansknegten, versoekende 

dat in dese tijdsomstandigheden  dat er onder hen veertien zieken sijn Haar Weled(ele) Hoog 

Agtb(are) uijt Stads Cassa aan de Busse tegens een behoorlijke interesse (even als aan de 

Busse van de Trijpweversknegten) mogten opschieten eene Sa. van twe hondert guldens, en 

dat sij tegelijk ook mogten worden gequalificeert, om voortaan van ieder knegt een schelling 

in plaats van vier stuivers contributie in de maand te mogen vorderen om uijt die derde 

meerder betalinge de intressen te kunnen vinden en de hoofdsom met ertijd te kunnen 

aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Segelaars worden de Supplianten mids desen 

geauctoriseert, om voortaan van ieder knegt der gelibelleerde Bussche bij provisie ses stuivers 

in plaats van vier stuivers contributie in de maand te mogen vorderen, kunnende op het eerste 

lid van versoek ten Requeste gedaan niet worden gedisponeert, en word het selve afgeslagen 

mids dezen. 

 

 

614. Den 15 October 1778, fol.243. 

Op den Requeste van den ontfanger generaal van het quartier van Vollenho, versoeckende 

wegens agterstallige betaling van den impost op de wijnen, en het derde quartaal hoofdgeld 

over 1777 parate executie tegens Hendrik Crediers als pagter van deselve middelen. 

Was geapost:  Wanneer de beclaagde den Heer claager, binnen de tijd van veertien dagen, 

niet sal hebben klaagloos gestelt, word de versogte parate Executie, mits deesen geaccordeert. 

 

 

615. Den 22 October 1778, fol.243vo. (In marge). 

Op den Requeste van de Curateuren van den insolventen boedel van Jan Voerman, 

versoeckende, om in hunne qualiteit als Erfgename proportionis van Johanna Moulin te 

moogen worden verclaart. 

Was geapost:  Wanneer gebleecken sal sijn, dat Jan Voerman belooft heeft het sterfgeval van 

sijn moeij Johanna Moulin, soo hebben de Erfgenamen aangenomen desselfs Erfportie uit te 

keeren en reeckening daarvan te doen aan de Curateuren in den Requeste gemelt. 
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616. Den 22 October 1778, fol.243vo. 

Op den Requeste van Jan Willem van Dijk van dese Stads Geestelijkheid in huure hebbende 

het Vordebroek, te kennne gevende dat aan dit land door het verhogen der dijken en daar toe 

gehaalde aarde uijt het selve grote schade is toegebragt, versoekende in vergoedinge daarvan, 

prolongatie der huure voor nog een pagtjaar. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid, word de 

Requestrant in de huure van het gelibelleerde land, voor nog een pagtjaar ingaande Martini 

1780 en eindigende Martini 1786 gecontinueert, mids bij de nieuwe verpagtinge het gewone 

plakkegeld betalende. 

 

 

617. Den 22 October 1778, fol.243vo. 

Op den Requeste van Jan Willem van Dijk van de Geestelijkheid in huure hebbende het 

Vorderbroek te kennen gevende dat hem reeds in den jare 1773 de pagt van voorschreven land 

bij apost(ille) van den 29 April soude sijn geaccordeert tot den jare 1786, versoekende 

oversulks in substantie, dat hem de continuatie der pagt tot den jare 1792 mag worden 

geaccordeert. 

Was geapost:  Word geperstisteert bij den apostille van Schepenen en Raden op des 

Suppliants Requeste den 22 October 1778 afgegeven, en kan voor als nog op het verzoek ten 

desen Requeste gedaan niet worden gedisponeert. 

 

 

618. Den 27 October 1778, fol.244. 

Op den Requeste van de predicanten deser Stad versoekende dat de Vrijdag Morgen 

Winterbeurt gedurende de aanstaanden Winter weder mag stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdags Morgenbeurt word gedurende desen Winter weder gesurcheert. 

 

 

619. Den 19 November 1778, fol.244. 

Op den Requeste van Dr. A.J. Ibelsnick versoekende eerstelijk om een uijtgang of thins uijt 

een erve en goed Bouwhuis gen(aam)t in de boerschap Lente ad 26 guldens jaarlijks ten 

profijte van deser Stads Geestelijkheid staande van ouds op de naam van Geert Jans, als mede 

namens desselfs Ehevrouw, ook nog een uijtgang van seker goed gelegen bij Zwolle (niet te 

Lierbroek maar eigentlijk in Sekdoorn) onder het Schoutampt van Zwolle genaamt de grote 

Kolkmate staande op de oude naam van Scholtus Keppels groot dertien guldens jaarlijks ten 

profijte dezer Stads Geestelijkheid, beide te mogen aflossen ter naaste verschijndagen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid word de versogte 

aflosse mids desen geaccordeert op Paaschen 1779 tegens drie percent en ieder goudgulden 

gerekent tegens agt en twintig stuivers in plaats van ses en twintig stuivers, en moeten dus de 

beide ten Requeste gemelde uijtgangen worden afgelost in manieren als volgt. 

De eerste van f.26 - : - tegens f.28 - : - met eene Sa. van f.933 - 6 - 11. 

De twede van f.13 - : - tegens f.14 - : - met eene Sa. van f.466 - 13 - 6. 

 

 

620. Eodem [19 November 1778], fol.244vo. 

Op den Requeste van de Diaconen en besorgers der Armen van de Mennonieten Gemeente 

deser Stad versoekende sekere uijtgang ad f.5 - 5 - waarmede hun kerk is beswaart ten profijte 

deser Stads Geestelijkheid te mogen aflossen tegens vier percento. 

Was geapost:  op het rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid word de versogte 

aflosse geaccordeert op Paaschen 1779 tegens 4 percento, en moet dus de gelibelleerde uijt- 
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gang worden afgelost met een Sa. van f.131 - 5 - . 

 

 

621. Den 23 November 1778, fol.245. 

Op den Requeste van Toon Freriks, Meijer op het erve Keulvoet, verzoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen, eenige remissie in zijne verschuldigde pagtpenningen, 

waartoe zijne mede Landheer, de Hr. van Heekeren tot Netelhorst, medegenegen was, 

ingevallen H.W.H.Achtb(are) zulks geliefden te aggreëeren. 

Was geapost:  De verzochte remissie van tweehonderd Car(ol)i guldens, word aan den 

Suppliant geäccordeerd mits deezen, en de Ontvanger deezer Stads Domeinen geauthorizeerd 

den Suppliant deeze Sa. in mindering zijner verschuldigde pagtpenningen te doen valideeren. 

 

 

622. Den 10
den

 December 1778, fol.245vo. 

Op den Requeste van A. Rensink, en J. van de Weert, als Executeurs van de nalatenschap van 

wijlen P. Assink, Wede C. Reinders, verzoekende te mogen weeten, waar zij de halfscheid 

dier nalatenschap, voor zo verre die aan de absente Erfgenaamen van C. Reinders mogte 

toekoomen, zoude laaten. 

Was geapost:  De Supplianten worden mits dezen geauthorizeerd en gelast, om de halfscheid 

van de ten Requeste gementioneerde Erfportie ter Secretarie deezer Stad te consigneeren ter 

nadere dispositie: En zal inmiddels hier van, aan de absente Erfgenaamen van wijlen 

Christiaan Reijnders, bij publieke advertissementen worden kennis gegeven, ten einde 

dezelve, zo zij vermeinen, tot deeze Erfportie gerechtigd te zijn, zich met valable bewijzen ter 

Secretarie zullen kunnen addresseeren. 

 

 

623. Den 14 December 1778, fol.246. 

Op den Requeste van Olof van der Weert, verzoekende om zijne groote Armoede remissie 

van eenige jaaren thins ad f.1 - 8 - s’jaarlijks aan de Stad verschuldigt, van zijn huisje agter de 

Kruidtooren. 

Was geapost:  De agterstallige jaaren uitgang van Paasschen 1773, 1774, 1775, 1776 en 1777 

worden aan den Suppliant geremitteerd mits deezen. 

 

 

624. Den 21 December 1778, fol.246. 

Op den Requeste van Dr. A. Strokkel, als gemagtigde van de Almelosche Kooplieden en 

interessanten in de bewuste hier opgehouden geweest zijnde 65 vaten teer: en van Evert 

Boele, en A. van de Kuinder, onderling questieus de eerste, over aan hem te weinig betaalde 

opzicht-geld, de laatste over insgelijks te weinig betaalde pakhuishuure en verzoekende hier 

over de decisie van H.W.H.Achtb(are). 

Was geapost:  De Advocaat A. Strokkel, in desselfs qualiteit, word mits dezen geauthorizeerd 

en gelast, om aan Evert Boele voor desselfs opzicht, over de bij Requeste gementioneerde 60 

vaten teer, behalven zijn verschot, te betalen twee en veertig guldens, eens. Als mede aan A. 

van de Kuinder voor Pakhuishuure van dezelve teer, eenhonderd en twee guldens, eens, en 

zulks met de kosten, door een ieder van hun tot bekooming deezer penningen respectivelijk 

aangewend. 

 

 

625. (Ongedateerd) Eodem [21 December 1778], fol.246vo. 

Op den Requeste van Aaltje Alberts van Dam, Weduwe Jan ter Heijne, versoeckende, om  
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geallegeerde redenen remissie van vijf jaren agterstallige uitgang uit een huisje in de Buiten 

Nieuwstraat aan de beider Gasthuisen verschuldigt, als aan het H(eiligen) G(eest) Gasthuis 

vijf guldens ’s jaars en aan het G(eertruid) en C(atharinen) Gasthuis drie guldens, tien 

stuivers. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisoren word de versogte remissie van vijf jaren 

uitgang aan de Suppliante gratieuselijk geaccordeert. 

 

 

626. Den 24 December 1778, fol.247. 

Op den Requeste van Hendrik Franke, Aart Dirks, Dirk Cornelis, Willem Theunis en Aart 

Assies, alle meijeren der Geestelijkheid van erven op Camperveen, houdende allen versoek 

van remissie, was op ieder apart geapostilleerd als volgt. 

Op dat van Hendrik Franke. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant op Meij aanstaande een jaar pagt verschenen Martini 

1774 als mede sijne verschuldigde verpondinge sal hebben betaalt, sullen hem als dan drie 

jaren worden geremitteert. 

 

Op dat van Aart Dirks. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant op Petri aanstaande twe jaren pagt, als mede tegens 

Meij eerstkomende sijn agterstedige verpondinge sal hebben betaalt, sal hem als dan de voor 

hem uijtgeschoten en betaalde verponding ad f.114 - 12 - 8 en mede het verschot van hout ad 

f.14 - 15 - en vervolgens nog twe jaren pagt verschenen Martini 1775 en 1776 worden 

geremitteert, mits dan ook de aannemingspenningen de dijken ter Sa. van f.70 - : - hem 

daartegens compenterende, hiermede worden voor geliquideert en betaald gehouden. 

 

Op dat van Dirk Cornelis. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant voor den eersten Februarij 1779 een jaar pagt 

verschenen Martini 1773 als mede op Meij 1779 een jaar pagt verschenen Martini 1774 sal 

hebben betaald, als mede sijne agterstedige verpondinge, sullen hem als dan drie jaren pagt 

verschenen Martini 1775, 76 en 1777 worden geremitteert, gelijk ook de voor hem betaalde 

verpondinge ad. f.63 - 9 - 12. 

 

Op dat van Willem Theunis. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids dezen wordende den Suppliant wijder gerecommandeert, om tegens 

Meij 1779 een jaar pagt aan te betalen. 

 

Op dat van Aart Assies. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor den 1
sten

 Meij 1779 een half jaar pagt verschenen 

Martini 1775, als mede sijn agterstedige verpondinge sal hebben betaald, sal hem als dan het 

resterende halfjaar pagt, verschenen op voorschr(even) Martini 1775 worden geremitteert. 

 

 

627. Eodem [24 December 1778], fol.247vo. 

Op den Requeste van Wolter Jans, Meijer van een erve op Camperveen, versoekende, dat aan 

hem sijne aangewende kosten tot het maken van der dijken onder sijn erve, en in de beide 

jaren der bekende watervloeden beschadigt, sig wel bedragende eene Sa. van vijftig guldens 

in gelijkheid der andere Meijers mogen worden gevalideert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant tegens den 1
sten

 Februarij 1779 een jaar pagt verschenen 

Martini 1774 en tegen Julij 1779 weder twe jaren pagt verschenen Martini 1775 en 1776 als 



Pagina 159 van 227 

mede sijne agterstedige verpondinge sal hebben betaald, sal hem als dan op deselve pagten 

eene Sa. van vijftig guldens worden gevalideert voor sijne gemaakte dijken in de jaren 1776 

en 1777. 

 

 

628. Den 7 Januarij 1779, fol.248. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Meijers van de Geestelijke erven dezer Stad, wonende 

in Oosterholt, Uijterwijk aan den Zeedijk en in Mastebroek en ’s Heerenbroek versoekende 

dat bij de aanstaande verpagting van de IJsselbrugge deser Stad mogen worden vrijverklaart, 

om voor hun hunne huisgezinnen en al wat hun toebehoort eenige contributie aan gemelte 

brugge op te brengen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan so als ligt, kan niet worden getreden, en 

word het selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

629. Den 11 Januarij 1779, fol.248vo. 

Op den Requeste van Arent Louws van de Geestelijkheid in pagt hebbende een stuk buijten 

land leggende aan het Swarte Water voor twe en sestig guldens sjaars, en van welke pagt hij 

schuldig is een restant van f.25 - 6 - op ’t jaar 1776 en vervolgens de jaren 1777 en 1778 

versoekende remissie van voorschreven restant van f.25 - 6 - wanneer hij tegens Februarij 

1779 een vol jaar soude betalen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

630. Den 12 Januarij 1779, fol.248vo. 

Op den Requeste van Pieter Oedekerk, ordinaris Veerschipper van dese Stad op Deventer en 

Hoorn en vice versa, en Gerrit Jans, die bereids den tijd van agt jaren bij den eersten Supliant 

als knegt en laatst als Zetschipper op Deventer gevaren, en alle genoegen in die qualiteit 

gegeven heeft, niet wel in staat sijnde gemelde twe veeren langer te bedienen, en also 

inclinerende, om het Deventer Beurtschip aan den tweden Suppliant te verkopen, dieswegens 

versoekende, dat de twede Suppliant Gerrit Jans in plaats van den eersten Suppliant tot 

ordinaris Veerschipper van dese Stad op Deventer mag worden aangestelt, en hem ten dien 

einde met de Kleine Burgerschap deser Stad begunstigt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge de twede Suppliant Gerrit Jans in plaats 

van den eersten Suppliant Pieter Oedekerk aangesteld tot ordinaris Veerman van hier op 

Deventer, en word vorder voorschreven Gerrit Jans met de Kleine Burgerschap dezer Stad 

begunstigt mids doende den eed daar toe staande. 

 

 

631. Den 18 Januarij 1779, fol.249. 

Op den Requeste van Dus. A.F.C. Adami, en P. Basch, te kennen gevende dat de Wede van 

wijlen Stephanus Leitel, van hooge jaaren, door eene langduirige ziekte en beroerte buiten 

staat geraakt was, haare goederen te administreeren, en het zonder hulp van anderen te dugten 

was, dat zij tot onvermogen zouden kunnen geraken hierom verzoekende, dat zij als derzelver 

goede vrienden en bekenden, mogten worden geauthorizeerd, om haare goederen te 

administreeren, en eenig onnodig huisraad en mans klederen te verkopen. 

Was geapost:  De Supplianten worden mits dezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste 

gemeld. 
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632. Den 4 Februarij 1779, fol.249vo. 

Op den Requeste van Hendrik Franke Junior als in huwelijk hebbende Elisabeth Dooijer en 

dus uijt dien hoofde mede erfgenaam wijlen desselfs huisvrouwen grootmoeder de Wede 

wijlen de Gemeensman Jan van ’t Oever te kennen gevende hoe die boedel wegens eenige 

differenten in denselver tot nog toe niet was geexpliceert, en dies wegens versoekende dat 

sijne mede erfgenamen en executeurs derselve moge worden geinjungeert om den 

boedelscheidinge ten eersten te moeten perfecteren en ten einde brengen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word de 

testamentaire executeurs de E.E(delen) P. Smit en T. Bakker mids dezen geinjungeert, om de 

difterenten in den gelibelleerden boedel ten eersten te vereffenen, ten ware redenen ter 

contrarie hadden, welke sij als dan binnen veertien dagen, ter tafel van Schepenen en Raden 

sullen moeten inbrengen. 

 

 

633. Eodem [4 Februarij 1779], fol.250. 

Op den Requeste van Theodorus van Rhee, Predicant te Noordwolde in de Provintie van Stad 

en Lande in huwelijk hebbende Jannetie Leassen, versoekende dat de erfgenamen en 

executeurs van de boedel van sijn vrouwen grootmoeder moge worden geinjungeert om de 

legitime portie waarin sijn vrouw door wijlen hare grootmoeder de Wede wijlen de 

Gemeensman Jan van Toever tot erfgename was gesteld, aan haar datelijk uijt te reiken, niet 

gezind zijnde sig met eenige disputen in dien boedel op te houden, of sig daar in te laten. 

Was geapost:  Vorigen Requeste. 

 

 

634. Den 11 Februarij 1779, fol.250vo. (In marge). 

Op den Requeste van de Kerkmeester van het G(eertruiden) en C(atharinen) Gasthuis, 

versoekende, om diverse geallegeerde redenen te moogen worden geauthoriseert om twee 

huis(jes), het eene staande op het hoek van de Rijnvisgang het andere op de hoek van de 

Botervatvatssteeg in de Nieustraat publicq en aan de meestbiedende te mogen vercopen. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Provisoren van het G(eertruiden) en C(atharinen) 

Gasthuis, worden de Remonstranten mits deesen geauthoriseert, om de gelibelleerde huisjes 

ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden publicq te mogen vercopen. 

 

 

635. Den 13 Februarij 1779, fol.250vo. 

Op den Requeste van de gesamentlijke Schippers van dese Stad op Amsterdam te kennen 

gevende, hoe wegens de kortheid der dagen in de Maanden Februarij en October veelmalen 

tot groot ongerief van hun en Cooplieden des morgens voor negen waren de Vragtgoederen 

niet kunnen scheepkrijgen, en tegelijk op den bepaalden tijd afvaren, alsmede dat de 

vragtgoederen gedurende de dubbelde beurten te weinig sijn en slijtagie met twe maal ter 

week te varen goed te maken dieswegens versoekende, dat sij de Maanden Februarij en 

October in ’t vervolg in plaats van quart over negen quart over tien waren van hier mogen 

varen, en dat ten tijde der dubbelde beurten en dus aan St. Nicolaas in plaats van twe, een 

schip van hier na Amsterdam en vice versa, mogen varen op een dag, daar toe te beramen, 

waartoe vermeinden den Dingstdag convenabelt te sijn. 

Was geapost:  Het eerste lid van versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, 

en dien ten gevolge aan de Supplianten gepermitteert, om gedurende de Maanden Februarij, 

October en November smorgens ten tien uuren te mogen varen, wordende het twede lid van 

versoek voor als nog gehouden in advijs. 
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636. Den 15 Februarij 1779, fol.251. 

Op den Requeste van Claas Brink, Meijer van een erve van het Pesthuijs aan de Zandberg, te 

kennen gevende, dat het selve erve gedurende de vorige jaren jaarlijks in pagt hadde gedaan 

f.110 - : - , en hij het selve weder hadde ingehuurt voor f.169 - : - dat hij boven dien door de 

twe watervloeden in November 1775 en 1776 merkelijke schade geleden hadde, en oversulks 

om dese en andere ten Requeste geallegeerde redenen versoekende, dat hem sijn erve jaarlijks 

eenige guldens minder in pagt mogt gegeven als mede een jaar pagt geremitteert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant binnen den tijd van ses weken a dato dezes aan den 

administrator van den Belt eene Sa. van hondert guldens sal hebben betaald, sal hem als dan 

eene Sa. van negen en sestig guldens op diesselfs verschuldigde pagt worden geremitteert, 

mids hij dan nog in ’t vervolg desselfs verschuldigde en agterstallige pagten promptelijk 

voldoe en betale. 

 

 

637. Den 15 Februarij 1779, fol.251. 

Op den Requeste van E(dele) Teunis Bakker, Apothekar van deezer Stads Armen, 

verzoekende om de bekende menigvuldige ziekten, die in het afgelopene jaar ook onder de 

Armen deezer Stad gegrasseert hebben, dat hem hier voor door H.W.H.A. eenige toeslag 

mogte worden gegeven. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeerd met vijf en twintig guldens, eens, te betalen 

door den Ontvanger deezer Stads Domeinen, uit de Stads lopende kamer. 

 

 

638. Den 18 Februarij 1779, fol.251vo. 

Op den Requeste van Berend Kamphof, thans woonagtig te Zwol, dog alhier gebooren en 

opgevoed in het Groot Burger Weeshuis, versoekende wegens zijne eventueele nalatenschap, 

wanneer hij zonder kinderen mogte komen te overlijden, met het voorschr(even) Weeshuis te 

mogen treden tot afkoop. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van de Burgerweezen word de 

verzochte afkoop geaccordeert. 

 

 

639. Den 4 Maart 1779, fol.252. 

Op den Requeste van Louw Lubberts, te kennen gevende, hoe Hendrik van de Rijn thans nog 

ordinaris beurtschipper op Deventer dat veer gaarn willende afstappen desselfs schip met al 

desselfs toebehoren aan hem Suppliant hadde verkogt onder conditie, als hij Suppliant weder 

met dat veer wierde begunstigt, dieswegens versoekende dat aan hem Suppliant het veer van 

dese Stad op Deventer mogte worden toegestaan, in welken val de verkoper Hendrik van de 

Rijn als dan gaarn van sijn veer afstaat. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word de Suppliant in plaats van 

Hendrik van de Rijn tot ordinaris Veerman van dese Stad, op de Stad Deventer aangesteld 

mids desen. 

 

 

640. Den 8 Maart 1779, fol.252. 

Op den Requeste van Morre van der Put van de Geestelijkheid dezer Stad in huure hebbende 

eenige gresen lands in Oosterwolde, waar van hij de pagt verschenen Martini 1777 en 1778 

verschuldigt was voor welken agterstand hij was gemeind geworden, versoekende dat aan 

hem uijtstel van betalinge mogte worden verleent tot Meij aanstaande met het laatste jaar, 

nemende aan om het eerste jaar pagt verschenen Martini 1777 met de kosten daarover 
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aangewend datelijk te willen voldoen en betalen en versoekende teffens van de verdere huure 

van dat land te mogen worden ontslagen, of in de pagt daarvan vermindert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant binnen drie dagen een jaar pagt verschenen Martini 

1777 ten comptoire van de Geestelijkheid sal hebben betaald, sal als dan na betalinge der 

kosten de pandproceduire tegens hem worden opgeheven; En word hij wijders op desselfs 

versoek van de vordere pagtjaren ontslagen, mids hij egter sijne vorder agterstedige pagt 

verschenen Martini 1778 ten voorschreven comptoire van de Geestelijkheid betale voor den 

eersten Meij 1779 blijvende daar voor wel expresselijk verbonden en executabel. 

 

 

641. Den 11 Maart 1779, fol.253. 

Op den Requeste van Jan Abrams, Meijer van een Geestelijkheids erve op Camperveen, 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan hem mogen worden geremitteerd 

derde halve jaren opgelden voor sijne Rekening betaald, en sig bedragende f.114 - : - of 

sodanig gedeelte van deselve, als H.W.E.H.A. souden goedvinden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor den 1
sten

 Meij 1779 het laatste halve jaar 

verpondinge van 1778, alsmede het volle akkergeld over den selfden jare, en vervolgens voor 

den 1
sten

 Augustus 1779 de halfscheid van de ongelden voor Rekening van hem uijtgeschoten, 

sig in ’t geheel bedragende f.114 - 12 - 8, en voor St. Marten 1779 een jaar pagt sal hebben 

betaald, sal hem alsdan de resterende halfscheid der voor Rekening van hem betaalde 

ongelden ter somma van f.57 - 6 - 4 worden geremitteert. 

 

 

642. Den 13 Maart 1779, fol.253. 

Op den Requeste van Egbert Gerrits wonende te Grafhorst, als eigenaar van een huis te 

Grafhorst met een jaarlijkse uijtgang van f.1 - 8 - aan deser Stads Geestelijkheid beswaart te 

kennen gevende, hoe dit sijn huis door de twe laatste bekende watervloeden van 1775 en 1776 

voor ’t grootste gedeelte is weggespoelt en ingestort thans geheel onbewoonbaar is, en 

dieswegens versoekende afschrijvinge van de gemelde uijtgang. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heer Camenaer van de Geestelijkheid, worden de 

Suppliant sijne vier jaren verschuldigde uijtgang, waarvan het laatste jaar op Pa(asschen) 

1779 verschijnen sal mids desen geremitteerd kunnende in het versoek om denselve in  

’t geheel af te schrijven, niet worden getreden, en word dien ten gevolge het selve afgeslagen 

mids deezen. 

 

 

643. Den 15 Maart 1779, fol.253vo. 

Op den Requeste van de Heer A.S. Greven, J. Bijsterbosch, J.J. Roldanus, A. van Leussen, A. 

Stuurman voor deszelvs vader Jan Bantjes, J.A. Chalmot en J, Bruinier als gezamentlijke 

eigenaren en elk pro portione van het Ten Busscher Breder Slach in Dronthen sijnde beswaart 

met sekere uijtgang van agt Goudguldens of f.11 - 4 - ten profijte van deser Stads 

Geestelijkheid versoekende denselver op Pa(asschen) 1780 volgens Resolutie van R(aden) en 

geza(mentlijk) gem(agtigden) te mogen quitkopen en dus met f.280 - : - . 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heer Camenaar van de Geestelijkheid word de 

verzogte aflosse mids desen geaccordeert op Paaschen 1780 tegens vier percent, en moet dus 

de ten Requeste gemelde uijtgang van agt goudguldens of f.11 - 4 - worden afgelost met eene 

somma van twe hondert tagtig guldens, wordende de ontfanger dezer Stads Ecclesiastique 

goederen tot den ontfangst van de redemtie penningen voornoemt van nu af aan 

geauthoriseert. 
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644. Den 1
sten

 April 1779, fol.254. 

Op den Requeste van Jan Engbers in Mastebroek aan de Hasselerdijk in de Boerschap Genne 

woonagtig te kennen gevende, hoe hij in den jare 1776 van de Heer Jan Mennes gekogt 

hebbende tien morgen seer slegt land in het Hoogbrugger Slach, en nog twe diergelijke 

morgens in het Harenloer Slach beide in Mastebroek gelegen voor eene Sa. van hondert en 

vijftig guldens dat hij een gedeelte der kooppenningen betaald hebbende, onderrigt wierd dat 

de tien morgen in het Hoogbrugger Slach aan deser Stads Geestelijkheid beswaart was met 

een uijtgang van negen guldens sestien stuivers niet alleen, maar dat ook de betalinge derselve 

zedert het jaar 1757 geheel ten agteren sijn soude, dat hij Remonstrant, wegens de bekende 

armoedigen staat, van de verkoper welk desen uijtgang geheel verswegen had daar op thans 

niet verhalen konde dat het intussen voor hem koper hard soude sijn om niet alleen desen 

uijtgang jaarlijks, maar ook daar en boven nog eenen agterstand van bij de twehondert 

guldens te betalen, dieswegens om dese en verdere ten Requeste geallegeerde redenen 

versoekende dat voorgemelde agterstand van de uijtgang uijt de gelibelleerde tien morgen in 

het Hoogbrugger Slach ad negen guldens sestien stuivers sjaarlijks zedert den jare 1757 

onbetaald zijnde gratieus mogte worden geremitteert en vorder deselve uijtgang op de 

halfscheid, of op so veel meerder of minder gereduceert als H.W.H.A. souden goedvinden en 

oordelen te behoren wanneer hij Suppliant ook desen dus verminderden uijtgang jaarlijks 

prompt soude betalen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het laatste jaar van den gelibelleerden uijtgang ad negen 

guldens sestien stuivers, welke op Paaschen 1779 verschijnen sal, ten comptoire van deser 

Stads Geestelijkheid heeft betaald, sal hem als dan de overige agterstand derselven uijtgang 

worden geremitteert dog kan in het vorder versoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, 

wordende hetselve afgeslagen mids dezen, en moet dien ten gevolge dese uijtgang in  

’t vervolg jaarlijks ten vollen, en dus met negen guldens sestien stuivers, ten comptoire van de 

Geestelijkheid voorschreven worden betaald. 

 

 

645. Den 6 April 1779, fol.255. 

Op den Requeste van Dirk Jans, Lubbert Gerrits, Gerrit Hendrik Canis en Jan Gerrits, Meijers 

van deser Stads Geestelijkheid in Mastebroek houdende alle versoek van remissie, was 

geapostilleert op ieder derselve als volgt: 

Op dat van Dirk Jans. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor den eersten Meij 1779 een half jaar pagt 

verschenen Martini 1776 sal hebben betaalt, sal hem als dan het restant der pagt van het selve 

jaar 1776, als mede het voor hem betaalde hout ad seven en veertig guldens vijf stuivers 

worden geremitteert. 

 

Op dat van Gerrit Hendrik Canis. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor den eersten Meij 1779 een jaar pagt verschenen 

Martini 1777 sal hebben betaalt, als mede voor den eersten Meij 1779 sijne agterstand van 

verponding en Morgengeld sal hem als dan de verpondinge voor Rekening van hem betaalt ad 

hondert vijf en twintig guldens worden geremitteert. 

 

Op dat van Lubbert Gerrits. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant tegens Meij 1779 het restant van het jaar pagt 

verschenen Martini 1774 ad vijf en twintig guldens elf stuiv(ers) twe penn(ingen) en voor den 

eersten Augustus 1779 een vol jaar pagt verschenen Martini 1775, alsmede sijne agterstedige 

verpondinge en Morgengelden voor voorschr(even) 1
ste

 Meij 1779 sal hebben betaalt, sal hem 

alsdan een jaar pagt verschenen Martini 1776 worden geremitteert. 
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Op dat van Jan Gerrits. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt kan niet worden 

getreden en word dien ten gevolge het selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

646. Den 19 April 1779, fol.255vo. 

Op den Requeste van A. van Dijk, verzoekende Veniam aetatis, ten fine en effecte als naar 

regten, voor zijne 2 Zoonen Arend oud omtrend 25 en Barend oud omtrend 23 jaaren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Suppliants beide Zoonen geäccordeert 

ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

647. Den 19 April 1779, fol.256. 

Op den Requeste van E.J. van Dijk te kennen gevende hoe haar oudste soon G.A. de la 

Sabloniere tot de Rectorsschool sijnde gepromoveert, hij daar van wegens de aanhoudende 

derdendaagse koorts waaraan hij so als ook haar twede soon Johannes Henrikus aan de 

dubbelde derdendaagse koorts zedert de Maanden Augustus en September 1778 respective 

laboreren, tot welkers herstel egter sig als nu hoop begint op te doen, en gemelde haar oudste 

soon eenige nieuwe boeken op voorschreven Rectorsschool benodigt sijnde, dieswegens 

versoekende dat sij of desselfs soon die voor Rekening van de Stad mag halen. 

Was geapost: Op het Rapport van de Heeren Scholarchen word de Suppliante gebeneficeert 

ten fine als bij den Requeste versogt met een en twintig guldens, eens, te betalen door den 

Ontfanger deser Stads Geestelijkheid voor Rekening van de lopende camer, en sullen dien ten 

gevolge dese penningen moeten strekken tot aankoop van de meest benodigde boeken en 

schrijfmaterialen; wordende de Rector deser Stads triviale Scholen tot den ontfangst van 

voorschrevene Sa. van een en twintig guldens geauctoriseert, om daar mede deser aanoop van 

boeken en schrijfmaterialen te doen, mids egter daar van aan de tijdelijke Heeren Scholarchen 

behoorlijke opening gevende en Rekening doende. 

 

 

648. Den 22 April 1779, fol.256vo. 

Op den Requeste van Hendrik Neurink, te kennen gevende: dat hij in huure hebbende een 

huisje van de Belt of Pesthuis jaarlijks voor 15 guldens nu door langduirige hem 

overgekomene ziekte, en armoeden, drie jaaren huishuur was ten agteren geraakt, 

verzoekende daar van gratieuslijk ’t zij geheel ’t zij ten deele te mogen remissie erlangen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor of op den eersten Maij aanstaande zullen betaald 

hebben twee jaaren huishuure, zal aan dezelve een jaar huishuure worden geremitteerd. 

 

 

649. Den 24 April 1779, fol.256vo. 

Op den Requeste van Gerrit Mulder van Brunnepe te kennen gevende, hoe hij bereids 28 jaren 

aldaar gewoont hebbende sijne woning was kwijt geraakt, en niet in staat sijnde een ander 

woning weer te bekomen, dieswegens versoekende, dat hij met 25 guldens mogt worden 

begunstigt, om daar van het geene Hendrik Breuker en Aart Jurriens hem daar en boven sullen 

geven een woning voor hem en sijn vrouw en vier kinderen te maken, of dat hij anders als 

daghuurder in Stadswerk mogt worden aangenomen. 

Was geapost:  Wanneer de personen van Hendrik Breuker en Aart Jurjens ten Requeste 

gemelt ten behoeve van den Suppliant en desselfs huisgezin een bekwame woning sullen 

hebben laten optimmeren sal hem als dan tot dedommagement van derselver aangewende 

kosten de verzogte somma van vijf en twintig car(oli) guldens voor Rekening van de Stad 
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worden geaccordeert. 

 

 

650. Den 3
den

 Meij 1779, fol.257. 

Op den Requeste van Catharina Elisabeth Reman Wede Jan Bosman, te kennen gevende hoe 

sig voor eenigen tijd bij Requeste hadde geaddresseert over drie praetensien, die ten laste Jan 

Rijnfrank is hebbende spruijtende zoo uit hoofde de gemene huishoudinge tussen haar en Jan 

Rijnfrank heeft plaats gehad, alsmede om voldaan te worden in qualite als voor een geregte 

derde portie mede erfgenaam van haar overleden nigte Johanna Vos in leven huisvrouw van 

gedagte Jan Rijnfrank, dat sij niet in staat sijnde om door menselijke wegen van dese hare 

praetentien voldaan te worden, dog ook om wegens haren soberen staat daarover proces te 

voeren, dieswegens versoekende dat een van de advocaten voor de respe(ctive) gerigten deser 

Stad postilerende mogte worden geordonneert om haar in de proceduire pro Deo en sonder 

betalinge van eenige gerigtskosten te bedienen. 

Was geapost:  De Advocaat Strockel en de Procurator H. Nuis worden mids desen 

geauctoriseert om de Suppliante in hare gelibelleerde praetensien ten laste van Jan Rijnfrank, 

in hunne respective qualiteiten pro Deo en mede buijten kosten van de Stad te mogen 

bedienen; En sullen de gerigts Jura tot uijtdragt van saken worden gecrediteert. 

 

 

651. Den 26 April 1779, fol.258. 

Op den Requeste van vrouw A.G. Meier, weduwe  Herweier, om geallegeerde redenen 

versoeckende ten requarde van haar nog minderjarige soon authorisatie om te mogen 

negotieren eene somma van twee duisend vijfhondert guldens. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden word de versogte negotiatie voor soo 

ver der Remonstrante minderjarige soon aangaat, mits deesen geacordeert. 

 

 

652. Den 3 Meij 1779, fol.258. 

Op den Requeste van Jacob Beekman en Hendrik Meulencamp, als Executeurs van de boedel 

van wijlen Berend Koster om geallegeerde redenen versoeckende, om te moogen worden 

geauthoriseert om een capitaal van tweehondert en vijftig guldens te mogen negotieren ten 

laste van de boedel van wijlen Berend Koster. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden worden de Supplianten 

geauthoriseert, om ten laste der boedel van wijlen Berend Koster te mogen negotieren 

tweehondert en vijftig guldens. 

 

 

653. Den 6 Meij 1779, fol.258vo. 

Op den Requeste van A. Vriese, Piloot aan ’t Ganzediep te kennne gevende hoe hijn door 

sijnen hogen ouderdom en aanhoudende ziekte buijten staat is, desselfs pilotenplaats na 

behoren verder te kunnen waarnemen, en intussen de revenuen van die post niet konde 

ontberen, hij oversulks met de persoon van Albert van Dijk, die met der Suppliants 

Stiefdogter in huwelijk staat te treden, sodanig voor hem favorabel accoord gemaakt hadde, 

dat hij Suppliant van de pilotenplaats ten sijner behoeve soude afstand doen waartegens dese 

sig weder soude verbinden, om de suppliant en sijne huisvrouw uijt de revenuen deser plaats 

hun beider leven lang te onderhouden en van alle verdere onderderstand van Stad en 

Armencamer te bevrijden. Versoekende hiervan approbatie, en dat bij de wedervervulling van 

dit ampt op de persoon van A. van Dijk voorschreven goedgunstig mogte worden 

geregardeert. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word het versoek ten Requeste 

gedaan  mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge de Suppliant van sijn Pilotenplaats en 

eed daar op gedaan ontslagen en vorder de persoon van Albert van Dijk in des Suppliants 

plaats op conditien bij den Requeste vervat weder tot Piloot aangesteld mids dezen. 

 
[In marge]: Den 6 Meij 1779. Heeft Albert van Dijk de generale conditie, waarop hij bij Apost(ille) van de 6den Meij 1779 tot 

Piloot is aangesteld nader bepaald, en in Judicio aangenomen om gedurende het leven van Arnoldus Vriese de halfscheid der 

opkomsten van de pilotenplaats en na desselfs overlijden aan sijn vrouw haar leven lang in plaats van voorschreven 

halfscheid eene Sa. van seventig guldens te sullen uijtkeren, waarin ook deselve Arnoldus Vriese en desselfs vrouw genoegen 

genomen hebben. S(onder) A(rglist). 

Cor(am): A. Vestrinck en J.W.C. van der Merwede. Me Praesente A.J. Lemker, Secret: 

 

 

654. Den 11 Meij 1779, fol.259. 

Op den Requeste van Commissarissen Directeuren der Overijsselsche Prebende Societeit 

binnen deze Stad te kennnen gevende hoe sij in desen jare 1779 publieke rekening en 

verantwoording sullen moeten doen van de jaren 1777 en 1778, dieswegens versoekende dat 

Haar Weled(ele) Hoog Achtb(are) ingevolge Hoogst derselver Apostille van den 16 

September 1770 vier Heeren uijt derselver midden geliefden te committeren, om ten hunnen 

overstaan dese Rekening te doen geschieden waartoe de Suplianten deden voorslaan den dag 

van Donderdag den 24 Junij aanstaande, of sodanigen anderen, als H.W.E.H.A. souden 

gelieven te bepalen. 

Was geapost:  De ten Requeste voorgeslagen dag van den 24 Junij 1779 ten fine daarbij 

verzogt word mids dezen geagreërt. 

 
[In marge]: Op een gelijk request, gedisponeerd als hier nevens tegens den 2 Augustus 1781. 

 

 

655. Eodem [11 Meij 1779], fol.259vo. 

Op den Requeste van Anna Maria Kuijlets Wede Haijne te kennen gevende hoe sij bij het 

overlijden van harer Eheman W. Haijne en het naauwkeurig opnemen harer saken haren 

boedel met eenige schulden heeft beswaart gevonden, so van onbetaalde penningen aan de 

kooplieden als van capitalen op haar huis genegotieert, dat sij dese schulden gaarn willende 

afdoen daartoe soude benodigt hebben een capitaal van 1200 guldens, dat sij dese penn(ingen) 

voor niet minder dan 3 ½ Pct. negotieren kan door dien niet dan alleen haar huis daar voor 

verbinden kan versoekende oversulks dat sij daartoe als moeder en Voogdesse van hare 

minderjarige kinderen mogte worden geauctoriseert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word in de 

negotiatie bij den Requeste verzogt in so verre geaccordeert, en de Suppliante daartoe 

geauthoriseert, dat de te negotierende penningen vooraf en tot solange de twe in het huis bij 

haar bewoond reeds gevestigde capitalen sullen wesen afgelost; sullen moeten worden gesteld 

in handen van de Voogden over haar voorkind, welke voogden dien na worden geauthoriseert 

om de overige penningen aan de Suppliante tot aflosse van verdere boedelschulden uijt te 

reiken. 

 

 

656. Den 13 Meij 1779, fol.260. 

Op den Requeste van Susanna Roeters Wede van wijlen Christoffer Beekman, te kennen 

gevende, hoe wijlen haar Eheman gevolmagtigt geweest zijnde van Berendina van Thiel, al 

nog onder sig heeft berusten een obligatie of hijpotheecq ten laste Willem Haijnes en desselfs 

thans weduwe Anna Maria Kuilets, groot driehondert drie en tagtig guldens en agt stuivers, en 

waar voor desselfs huis, soo bij hun is en word bewoont, is verbonden, luid acte door Heeren 
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Schepenen hiervan in dato den 1 November 1774 verleent, dat het hare saak niet sijnde, die 

administratie en Hijpotheek langer op en onder sig te hebben, dieswegens versoekende, dat 

daar van mogte worden ontheft en een ander gequalificeert aan wie sij dat hijpotheek kan 

overgeven, en die vervolgens het interesse van gem(elden) B. van Thiel verder kan 

waarnemen en behertigen. 

Was geapost:  De Requestrante word mids dezen geauthoriseert, om het gelibelleerde 

hijpotheek ten laste van Willem Haine en desselfs vrouw aan derselve schoonsoon Mattheus 

Oostenrijk te mogen overgeven, ten einde het selve en alle vordere saken van Berendina van 

Thiel door hem worden gemanieert en waargenomen, so als daartoe wijlen derselve Eheman 

Christoffer Beekman is gequalificeert geweest, ingevolge acte van volmagt op den 15 

November 1769 voor het Ed(ele) Scholtengerigte van IJsselmuijden door voorschreven 

Berendina van Thiel gepasseert. 

 
[In marge]: Is in den Gerigte erschenen Mattheus Oostenrijk en verklaarde dat bij den nevenstaande Requeste gemelde 

hijpotheek uijt handen van desselfs schoonmoeder te hebben ontfangen en verklaarde wijders het selve en alle vordere saken 

van Berendina van Thiel te sullen maniëren en waarnemen, so als daartoe wijlen desselfs schoonvader Christoffer Beekman 

bij acte van volmagt voor het Ed(ele) Scholten Gerigte van IJsselmuijden op den 15 November 1769 gepasseert is 

gequalificeert geweest actum in Judicio den 14 Meij 1769. 

Cor(am) A. Vestrinck en J.W.C. van der Merwede. Me praesente A.J. Lemker, Secret: 

 

 

657. Den 25 Meij 1779, fol.261. 

Op den Requeste van Ass. van Leussen, om geallegeerde redenen versoeckende ontslag als 

Lieutenant van een Burger Compagnie. 

Was geapost: Word geconsenteert in het versoek ten Requeste gedaan, en dien ten gevolge 

den Requestrant in qualiteit als Lieutenant gedimitteert mits deesen. 

 

 

658. Eodem [25 Meij 1779], fol.261. 

Op den Requeste van Rutger Geertsen woonagtig te Brunnepe versoekende met eenig douceur 

tot aankoop van een schuitie te mogen worden begunstigt. 

Was geapost:  De Suppliant Rutger Geertsen word mids dezen begunstigt met vijf en twintig 

guldens eens, te betalen door den ontfanger van dezer Stads Domeinen voor Rekening van de 

lopende Stadscamer. 

 

 

659. Den 7 Junii 1779, fol 261. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van de Buitenkerk, versoeckende authorisatie om een 

huis staande op de Oudestraat, over de Louwenpoort, en toebehorende aan Jan Bruins voor 

vier jaar agterstedige uitgang ad ses guld(ens) bij Executie en ad opus jus habentium te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  Wanneer de beclaagde Jan Bruins de gelibelleerde vier jaaren uitgang niet sal 

hebben gesuivert, en voldaan binnne de tijd van vier weken na gedane waarschouwing soo 

word de versogte Executie mits deesen geaccordeert. 

 

 

660. Den 10 Junii 1779, fol 261vo. 

Op den Requeste van Engeltje Lindeboom, weduwe van Jacob Kelder, versoeckende om 

geallegeerde redenen, dat sij sal kunnen volstaan met de betaling van een daalder, inplaats van 

twee guldens trommegeld, welke men om redelijken wijse thans in de Compagnie van den 

Hopman Schimmelpenning van haar vordert. 
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Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdofficieren word verstaan, dat de Suppliante 

sal kunnen volstaan met de betaling van een gulden en tien stuivers contribuantsgeld 

’s jaarlijks. 

 

 

661. Den 14 Junii 1779, fol 262. 

Op den Requeste van de Buitenvaders der Groot Burger Weesen, versoeckende om ten 

Requeste geallegeerde redenen te mogen worden geauthoriseert om de nalatenschap van 

Harmen Dingsterveen, welke voor de halfscheid op het Weeshuis waarin des overledene 

dogter thans verpleegt word, hun aangaande te mogen repudieren. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Provisoren word het versoek ten Requeste gedaan 

bij deesen geaccordeert, en dien ten gevolge de Remonstranten geauthoriseert, om de 

nalatenschap van Harmen Dingsterveen te repudieren. 

 

 

662. Den 22 Julij 1779, fol.662vo. 

Op den Requeste van Johanna Wessels, Weduwe van wijlen de Heer Scipio Dominicus van 

Loo, Jan Hendrik Ridder, en Ehevrouw Dominica van Loo, als mede Femmalia Ridder, 

meerderjarige dogter van gemelde J.H. ridder, en D. van Loo Ehelieden, te kennen gevende, 

hoe sij eerste Suppliante met wijlen haar Eheman de Heer Scipio Dominicus van Loo op den 

6 April 1777 te IJsselmuijden hebbende opgerigt een besloten testament hierbij per Copiam 

Authemticam overgelegt, sij Supplianten dat testament na dode van den testator de Heer 

Scipio Dominicus van Loo op den 6 Meij deses jaars hadden doen opnemen, dat sij bij 

examinatie van ’t selve in twijfeling waren gebragt of het selve testament wel valide er na 

regten bestaanbaar was, om reden, dat daarbij de vrije en onbekommerde legitime portie bij 

titul van Justitie door de testatoren aan denselver eenige dogter Dominica van Loo huisvrouw 

van den Suppliant Jan Hendrik Ridder niet was nagelaten, dat sij daarover hebbende 

ingenomen het advis van de advocaten H. Hubert en A.N. Fabius te Zwol, deselve het 

voorschreven testament nul en nietig, en de erfstellinge daarbij geschied na regten geheel en 

al, en dus so wel de directe als fideicommissaire onwettig en invalide hebben verklaart. 

Dat sij Supplianten tot voorkominge van Proceduires en moejelijkheden wederzijds hadden 

goedgevonden bij forme van accoort en onverbrekelijke transactie, de bovengemelde mutuele 

Testamentaire dispositie van wijlen de Heer Scipio Dominicus van Loo en Vrouwe Johanna 

Catharina Wessels voor nul en van geener weerde te verklaren volgens bijzijnde transactie 

van den 8 Junij 1779. Versoekende dat deselve transactie ten opsigte der minderjarige Zoons 

met namen Arent Damas en Dirk Jan Ridder, welke deselve transactie mede conserneert moge 

worden geapprobeert. 

Was geapost:  Schepenen en Raden gezien en geexamineert hebbende de mutuele 

testamentaire dispositie van wijlen de Overste Scipio Dominicus van Loo en Johanna 

Catharina Wessels, desselfs thans nagelatene weduwe, in den Requeste gemeld, benevens de 

acte van transactie door voornoemde Johanna Catharina Wessels, Weduwe van Loo, nevens 

den Lieutenant Jan Hendrik Ridder en desselfs Ehevrouw Dominica van Loo, alsmede 

derselver meerderjarige dogter Femmelia Ridder binnen deze Stad ten opsigte van de mutuele 

testamentaire dispositie voorschreven ingegaan, en door deselve met nog twe goede vrienden 

en getuigen ondertekent den 8 Junij 1779; En gehoort het Rapport van de Heren Hoofdlieden 

van het Buijtenquartier, approberen de transactie in den Requeste gemeld ten aansien van de 

twe daarbij gemelde minderjarige Zoons van voorschreven Lieutenant Jan Hendrik Ridder en 

Dominica van Loo Ehelieden, ongepraejudicieert verder een eder sijn regte; En sal 

voorschreven acte van transactie met het exhibitum van dezen dag worden getekent. 
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 De transactie vorenstaande Requeste bijgevoegt en met exhibitum hujus getekent was 

van den volgenden inhout. 

Terwijl de Heer Scipio Dominicus van Loo en Vrouw Johanna Catharina Wessels wel een 

testamentaire dispositie hebben opgerigt in IJsselmuijden den 6
den

 April 1777 die ook met 

relatie der nalatenschap van gemelde Heer van Loo door desselfs dood is bekragtigt. 

Dog bij examinatie derselve, en daarover ingenomen advijs van twe onpartijdige 

Regtsgeleerden is bevonden, dat de erfstellinge daarbij vervat na regte is kragteloos en 

invalide. Soo is tussen de Vrouw Weduwe van Loo geb(oren) Wessels nevens de 

meerderjarige dogter van de Heer Lieutenant Ridder, Juffer Femmelia Ridder ter eener, en de 

Heer Lieutenant Jan Hendrik Ridder en Vrouw Dominica van Loo Ehelieden ter andere zijden 

tot voorkominge van procedures en moejelijkheden bij forme van accoord en onverbrekelijke 

transactie goedgevonden en geplaciteert, dat opgemelde mutuele testamentaire dispositie voor 

nul en van geener waarde sal gehouden worden gelijk wederzijds contrakenten deselve 

dispositie also verklaren kragt dezes, so nogtans, dat het reeds vervallen, en gemaakte lagaat 

ter summa van vijftig guldens aan de Diaconie van IJsselmuijden sal worden betaalt. 

En sal van wegens de gesamentlijke contrakenten bij de Weledele Hoog Agtbare Magistraat 

der Stad Campen als overmomber over de minderjarige kinderen van opgedagte Heer en 

Mevrouw Ridder bij Requeste verzogt worden derselver hooge approbatie namens de 

minderjarige, en dat door dese approbatie dese minderjarigen alsmede contrakenten in desen 

mogen geconsidereert worden gedaan en getekent in Campen den 8
sten

 Junij 1700 negen en 

seventig. 

(Was get(ekend) J.C. Wessels, weduwe van Loo. D. Ridder geb(oren) van Loo, J.H. Ridder. 

F.H. Ridder. 

Bovenstaande transactie is in praesentie van ons ondergeschreven als goede Vrienden en 

getuigen hier toe versogt op dag en datum als boven gemeld staat, getekent. 

(Was get(ekend) Ass: Strockel, Jean Ramson. 

 

 

663. Den 22 Julij 1779, fol.264vo. 

Op den Requeste van A. Petersz, Meijer van een erve op Camperveen op ’t Zuijdeijnde 

toebehorende aan het Boven Gasthuijs versoekende om diverse daarbij geallegeerde redenen 

prolongatie van pagt voor een a twe pagtjaren. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge voor den Suppliant de pagt van het gelibelleerde erve geprolongeert den tijd van nog 

een pagtjaar, mids bij de nieuwe verpagtinge het gewone plakkegeld betalende. 

 

 

664. Eodem [22 Julij 1779], fol.264vo. 

Op den Requeste van Bartelt Derks, Meijer van een erve in Oosterwolde genaamt den 

Stoltenberg toebehorende aan het Boven Gasthuijs versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen prolongatie van pagt. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en den 

Suppliant de pagt van het gelibelleerde erve voor nog een pagtjaar geprolongeert, mids egter 

bij de nieuwe verpagtinge de gewone plakkegelden betalende, uijtgesondert egter dat de thans 

gedestrueerde kooij verder onder dese verpagtinge niet sal behoren, maar verblijven ter vrije 

dispositie van de Heeren Verhuurders. 

 

 

665. Den 9 Augustus 1779, fol.265. 

Op den Requeste van Jan ten Noort te kennen gevende hoe Abraham ten Noort oom van den  
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Suppliant aan hem op deselfs geboortedag in praetentie van drie burgers dezer Stad een huis 

staande in de Buijtenhoek en bij den Suppliant selfs bewoond gegeven hebbende, de overige 

erfgenamen egter geen swarigheid gemaakt hebben dit huis met de overige vastigheden tot 

verkoop aan te plakken, dat hij Suppliant door de verkoop van dit huis niet in staat is desselfs 

welhebbend regt te poursuiveren, dieswegens versoekende dat de erfgenamen mogt worden 

gelast dit voorschreven huis niet te verkopen, bevoor de questie geeindigt is. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Bovenquartier word de 

erfgenamen van Abraham ten Noort geordonneert, om het gelibelleerde huis buijten de 

verkoping te houden, ongepraejudicieert een ieder sijn regt. 

 

 

666. Den 16 Augustus 1779, fol.265. 

Op den Requeste van de Testamentaire Executeurs en het meerendeel der Erfgenaamen van 

wijlen A. ten Noort, van de eene, en Willem Klooster halve Broeders Zoon van de 

vooroverledene Huisvrouw van den Testateur A. ten Noort, aan de andere zijde, onderling 

questieus of de laatste Requestrant tot voorschr(even) Erffenis (waartoe hij zo ab intestato, als 

ex Testamento van de 20 Februarij 1778 berechtigd is) in gelijke portie met de volle Broeders 

en Zusters zal kunnen toetreden, verzoekende deswegens verklaaring en ontscheidinge van 

Schepenen en Raden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden verstaan: dat de halve Broeders Zoon van de 

vooroverledene Huisvrouw van den Testateur A. ten Noort, ten Requeste gementioneerd, met 

de volle Broeders en Zusters kinderen, voor eene egaale portie tot den nalatenschap van den 

Testator gerechtigd is; alzo naar Stadsrecht het recht van repraesentatie, zo wel als het 

onderscheid tusschen heele en halven bedde, in de zijdlinie buiten den tweeden graad, dat is, 

verder als broeders of zusters koomt te cesseeren. 

 
[In marge]: Zie mede Apostille van den 13 Augustus 1770 en Uitgaande Brieven van den 9 September 1769. 

 

 

667. Den 30 Augustus 1779, fol.266. 

Op den Requeste van Johanna Culeman huisvrouw van Albert van de Ree, versoekende dat 

haar man aan een uijtterende siekte en diverse accidenten laborerende, op deser Stads 

Siekenhuis mogt worden overgebragt. 

Was geapost:  De Siekemoeder van het Siekenhuis word mids dezen geauthoriseert, om de 

persoon va Albert van der Ree in voornoemde huis in te nemen en te verplegen. 

 

 

668. Den 2 September 1779, fol.266. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin administrerende de Venduen deser Stad 

versoekende parate executie tegens Hendrik Cellis voor eene Sa. van f.44 - 10 - , Gerard en 

Jannes Cellis wegens eenige posies ad f.10 - 13 - , als mede van Jan Velsink voor f.20 - 12 - te 

samen wegens gekogte goederen bij publijcque verkopinge verschuldigt. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde personen ten Requeste gemelt den gelibelleerden 

schuld binnen den tijd van vier weken na gedane waarschouwinge niet sullen hebben betaalt. 

Word als dan de Requestrant, de versogte parate executie tegens deselve mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

669. Eodem [2 September 1779], fol.266. 

Op den Requeste van Everdina Bruggink woonagtig te Amsterdam versoekende afkoop van ’t  
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Arme Weeshuis. 

Was geapost:  Op ’t rapport van de Heeren Provisoren van de Arme Weezen word de  

versogte afkoop mids dezen geaccordeert, tegens betalinge van seventig car(oli) guldens. 

 

 

670. Den 4 September 1779, fol.266vo. 

Op den Requeste van Engeltje Lindeboom Wede Jacob Kelder, verzoekende Veniam aetatis 

voor haar Zoon Johannes Kelder, oud 19 jaaren, en van een ordentelijk gedrag. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Suppliantes Zoon Johannes Kelder 

geäccordeerd mits deezen ten fine en effecten als naar regten. 

 

 

671. Den 6 September 1779, fol.266vo. 

Op den Requeste van Jan Hennephof versoekende met de Weduwe van Harmen Dinxterveen, 

wiens man nog geen jaar dood geweest was, intra annum luctus te mogen trouwen. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt kan niet worden 

getreden, en word oversulks het selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

672. Den 9 September 1779, fol.266vo. 

Op den Requeste van Frans van Eunen versoekende dat de drie kinderen van wijlen desselfs 

suster Willem Werners in ’t Arme Weeshuijs moge worden verpleegt. 

Was geapost:  De Buijtenvaders van het Arme Weeshuijs worden mids dezen geauthoriseert 

om de drie kinderen van de Weduwe van wijlen Willem Werners in den Requeste gemeld in ’t 

selve huis in te nemen en te verplegen en der overledene moeders begraafnis te bezorgen. 

 

 

673. Den 9 September 1779, fol.267. 

Op den Requeste van Pieter Doper versoekende dat de twe kinderen van desselfs swager 

Hendrik van Ekeren en desselfs huisvrouw Jannigie Winters voor eenige dagen sijnde 

overleden in ’t Kinderhuijs mogen worden ingenomen en verpleegt. 

Was geapost:  De Buijtenvaders van het Arme Weeshuijs worden mids dezen geauthoriseert, 

om de beide kinderen van Hendrik van Ekeren en Jannigie Winters ten Requeste gemeld in ’t 

selve huijs in te neemen en te verplegen. 

 

 

674. Eodem [9 September 1779], fol.267. 

Op den Requeste van Margareta Holgens Weduwe van Jan de Vos versoekende dat aan haar 

jongste dogter Margareta Vos oud bijna 23 jaren Venia aetatis mogte verleent. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als 

na regte. 

 

 

675. Den 20 September 1779, fol.267vo. 

Op den Requeste van Hendrikie van Eem Wede Harmen Prins prose en als moeder en 

voogdesse over hare twe minderjarige kinderen bij voorn(oemde) haren man in egte verwekt, 

Aalt Timen Prins en Hendrik van Eem in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen 

van wijlen Harmen Prins bij wijlen Annigie Vriese in egte geprocreert, gelijk mede Gerrit 

Reusels als in huwelijk hebbende Hendrikie Prins dogter van voorn(oemde) Hermen Prins, 

deser dagen deser weerelt overleden zijnde, dat sij Supplianten ondervindende dat de boedel 
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van voorn(oemde) Harmen Prins en Hendrikie van Eem met seer veel schulden is beswaart, 

welke uijt de nalatenschap onmogelijk kunnen worden voldaan, verklarende dieswegens de 

selve te repudieren, en ten behoeve der crediteuren van deser boedel afstand te doen, en 

dieswegens versoekende dat dese cessie en afstand ten aansien van de minderjarigen mogt 

worden geapprobeert, en dat uijt het midden der crediteuren twe tot curateuren in opgemelden 

insolventen en gecedeerde boedel mogte worden aangesteld. 

Was geapost:  De verzogte cessie en afstand van den gelibelleerden boedel word mids dezen 

geaccordeert, ten fine en effecte als na regten, en worden vervolgens tot curateuren in 

denselfden gecedeerden boedel geauthoriseert, de Heer Burgermeester P. van Ingen en Arent 

van Eem. 

 

 

676. Den 20 September 1779, fol.268. 

Op den Requeste van Willem Aarts van dezer Stads Geestelijkheid in huure hebbende de 

eerste Mostertcamp bij de Mastebroeker Kerk gelegen, welk land seer laag zijnde souw 

kunnen verbetert worden, door het leggen van twe dammen tussen des Suppliants gehuurt 

land en dat bij Peter van den Berg in erfpagt bezeten met welke hij overeengekomen was om 

een Watermolentie te laten zetten, wanneer den Suppliant het land een pagtjaar langer in 

huure hadde, dewijl anders de kosten te groot waren om daar gedurende dit pagtjaar vrugten 

van te kunnen trekken. Verzoekende dieswegens prolongatie van nog een pagtjaar van 

voorschreven land. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de gelibelleerde verbeteringen waaronder mede het 

zetten van een Watermolentie, sal hebben werkstellig gemaakt, en alle dezelve vervolgens 

gedurende zijne pagtjaren behoorlijk in goede staat onderhoude, word hem als dan de huure 

van het ten Requeste gemelde land voor nog een pagtjaar geprolongeert, mids bij de nieuwe 

verpagtinge het gewone plaakegeld betalende. 

 

 

677. Den 28 September 1779, fol.268. 

Op den Requeste van Jan Weenink en Egbert van Marle, met wijlen G.D. van Nimwegen te 

zaamen Aanneemeren van de Cellebroeders Sluize: Verzoekende dat de Executeuren van de 

nagelatene boedel van wijlen G.D. van Nijmegen mogen worden geauthorizeerd, om uit de 

daar toe voorhanden, en in den boedel gevondene Sa. van ruim f.400 - : - uit te reiken eene Sa. 

van van omtrend f.260 - : - tot afbetaling van de nog uitstaande schulden tot lasten deezer 

Compagnieschap. 

Was geapost:  De Executeuren van de nagelatene boedel van wijlen G.D. van Nijmegen 

worden mits dezen geauthorizeerd, om, met de Supplianten, uit de ten Requeste 

gementioneerde penningen te betalen de voorhanden zijnde schulden der Compagnieschap, 

tegens behoorlijke quitantien, en ter goeder rekeninge. 

 

 

678. Den 30 September 1779, fol.268vo. 

Op den Requeste van J.J.A. van Ongeren versoekende wegens sijne klimmende jaren en 

bijkomende lighaamsongemakken van desselfs post als Stads apotheker te mogen worden 

ontslagen. 

Was geapost:  Den Requestrant word sijn versogt ontslag als Stads apotheker mid dezen 

geaccordeert. 
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679. Den 4 October 1779, fol.269. 

Op den Requeste van L.G. Rouse, D. Thom. A Theussink en A.J. Lemker, zamen voogden 

over A.C. de Blanche, verzoekende voor derselver pupille te mogen ontvangen het 

Vierdedeeljaars Tractament, waarin huuner pupillen Vader, wijlen J.W. Blanche is komen te 

overlijden. 

Was geapost:  De Ontvanger deezer Stads Domeinen word mits dezen gelast, om aan de 

Supplianten in derzelver qualiteit uittetellen, het Vierdedeeljaars Tractament, waarin de 

overledene Emeritus Predikant J.W. de Blanche is overleden. 

 

 

680. Den 7 October 1779, fol.269. 

Op den Requeste van A. de Haas en H. Hoefhamer, aangestelde Voogden over Dirk en Maria 

de Haas, verzoekende authorisatie om den boedel van der pupillen Ouderen onder beneficie 

van Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het word aan den Supplianten in hunne qualiteit geaccordeert, om den boedel 

van der pupillen ouderen onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

 

 

681. Den 14 October 1779, fol.269vo. 

Op den Requeste van L. Bols en B. van Goutum, verzoekende Veniam aetatis voor de drie 

nog minderjarige dogteren van wijlen haare Schoonzuster C.E. Hogenberg Wede R. Veen als 

A.J. Veen oud omtrend 24 jaar A.A. Veen oud 22 jaar en 5 maand en W.L. Veen oud 21 jaar 

en 2 maand. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan der Supplianten wijlen Schoonsusters 

Dogteren Alijda Jacoba, Anna Amelia, en Wijnanda Lamberta Veen, geäccordeerd mits 

deezen ten fine en effecten als naar rechten. 

 

 

682. Den 16 October 1779, fol.269vo. 

Op den Requeste van Casp. Berghuis als naaste buur van wijlen de Wede Bos, verzoekende 

dat, alzo niemand der vrienden, nog voornaamen Crediteuren hier in de Stad waaren, en deeze 

boedel alzo onbeheerd was, tot Executeuren in denzelven Boedel geliefden te authorizeeren 

de persoonen van J.H. Moesbergen en J. de Bruin. 

Was geapost:  De persoonen van J.H. Moesbergen, en J. de Bruin worden geauthorizeerd ten 

fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

683. Den 18 October 1779, fol.270. 

Op den Requeste van Lucas Schouwenburg, verzoekende dat de gratificatie aan zijnen Zoon 

Roeloff Schouwenburg op de Universiteit te Groningen in de Theologie studeerende tot nog 

toe geäccordeert, alnog één jaar aan denzelven mogt worden toegelegd. 

Was geapost:  Des Suppliants Zoon word nogmaals gebeneficeerd met vijftig Caroli guldens, 

eens, te betalen door den Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid, uit de lopende kamer. 

 

 

684. Eodem [18 October 1779], fol.270. 

Op den Requeste van Janneke Holtkamp, Wede wijlen P. Oedekerk, in leven Ordinaris 

Veerschipper van Hoorn op hier, en vice versa, verzoekende, dat haar knegt Jacob Trip, moge 

worden geauthorizeerd tot Zetschipper op hetzelve Veer. 
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Was geapost:  De persoon van Jacob Trip word mits dezen provisioneelijk, en tot 

weerzeggens toe, geauthorizeerd tot Zetschipper op het Beurtschip tusschen Hoorn en hier, 

vice versa. 

 

 

685. Den 21 October 1779, fol.270vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin en Gerrit Bantjes als Curatoren in den 

insolventen boedel van Hendrikus Norenburg thans woonagtig te Amsterdam en dus 

repraesenterende alle desselfs crediteuren te kennen gevende, hoe de vader van gemelde 

Hendrikus Norenburg is komen te overlijden, en daar door aan Hendrikus Norenburg eene 

erfportie zo van ‘s vaders als moeders wegen is te beurt gevallen die meer dan genoegsaam is 

om met en benevens de penningen die nog in desselfs insolventen boedel voorhanden zijn de 

resp(ective) crediteuren hare praetendien te voldoen, dan bedugt zijnde dat de crediteuren daar 

van weinig souden profiteren wanneer de dispositie dezer erfportie geheel en al aan genoemde 

Hendrikus Norenburg wierd overgelaten; dieswegens versoekende, dat sij mogten worden 

gequalifiseert om in gemelde boedel van wijlen Wijndelt Norenburg in zo verre te mogen 

intreden, om te effectueren dat opgenoemde crediteuren, daaruijt mogen worden voldaan, of 

en ter sodane ande voorsieninge mogte worden gedaan, als sal worden geoordeelt te behoren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt word mitds dezen 

geaccordeert, en worden dien ten gevolge de Requestranten geauthoriseert ten fine als daarbij 

versogt. 

 

 

686. Eodem [21 October 1779], fol.271. 

Op den Requeste van Roelof Storm Martenszoon en Evert Storm te kennen gevende hoe op 

gisteren zijnde overleden Johanna du Prée huisvrouw van den Aanspreker Joris Top, 

nalatende tot haare eenige erfgenamen de seven kinderen van hare overleden broeder Jesaias 

du Prée, waarvan de weduwe weder gehuwt is aan der Suppliants broeder Rutger Storm 

woonagtig te Muijden versoekende dat sij als hier ter stede de naaste betrekkinge hebbende 

tot gemelde kinderen mogten worden genomineert en aangesteld tot voogden over deselve, en 

hun teffens gepermitteert om meergemelde boedel onder beneficie van inventaris ten fine en 

effecte als na regten te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdluijden van het Broederquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, mids dezen geaccordeert. 

 

 

687. Den 26 October 1779, fol.271vo. 

Op den Requeste van Vrouw A.C.F. Baronesse Bentinck Douairiere van wijlen de Hoog 

Welgeb(oren) Heer Baron van Hemert in leven Burgermeester deser Stad, versoekende dat 

aan hare minderjarige dogter Willemina Agnis Sophia Johanna omtrent 22 jaren oud Venia 

aetatis mogte worden verleent ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

688. Den 28 October 1779, fol.271vo. 

Op den Requeste van Catharina Kempen weduwe wijlen Hendrik Borgman, voornemens 

sijnde sig in twede huwelijk te begeven die swegens verpligt zijnde over hare onmondige 

kinderen voogden te stellen daar toe voordragende Jan Claasen van Westenholte en Hendrik 

Willems versoekende gemelde personen mogte worden geapprobeert. 
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Was geapost:  Op het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeert en word de  

Suppliante mids dezen gerenvoijeert aan het Gerigte van IJsselmuijden. 

 

 

689. Den 28 October 1779, fol.272. 

Op den Requeste van Hermen Jansen van Emmeloort, te kennen gevende hoe hij wegens 

ouderdom en lighaams zwakheden niet wel als voorheen in staat is om het Veer van hier op 

Amsterdam en vice versa waar te nemen waarover hij met sijn soon Jan Hermsen van 

Emmeloort onder approbatie van H.W.E.H.A. over de verkoop van sijn schip was 

overeengekomen, en vorder versoekende dat hij Suppliant van sijne genoemde bedieninge 

mogte worden ontslagen en sijn soon Jan Hermsen van Emmeloort tot ordinaris Veerman van 

dese Stad op Amsterdam en vice versa mogt worden aangesteld. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Suppliant als Veerman van hier op Amsterdam en vice versa ontslagen, en in sijn 

plaats desselfs soon Jan Hermsen van Emmeloort weder tot Veerman van dese Stad op 

Amsterdam en vice versa geadmitteert, mids verder voldoende aan de ordres en requisiten van 

voorschreven Veer. 

 

 

690. Den 1 November 1779, fol.272vo. 

Op den Requeste van W.Tj. Terwolt versoekende dat hem als executeur testamentair in den 

Boedel van wijlen R. van der Meulen en Judict van Milligen, David de Greven als mede 

executeur mag worden toegevoegt. 

Was geapost:  De persoon van David de Greven word mids dezen geauthoriseert tot mede 

executeur in den Boedel ten Requeste gemeld. 

 

 

691. Den 4 November 1779, fol.272vo. 

Op den Requeste van Marinus van Raden twede Praeseptor van de Triviale Scholen dezer 

Stad, verzoekende om daarbij geallegeerde reedenen dat hem de bewoning van het huis bij 

wijlen desselfs Schoonvader als Rector derselver Scholen bewoont, en bij wien hij tot sijn 

dood toe hadde ingewoont tot aanstaande Meij 1780 mogte worden geaccordeert. 

Was geapost:  De bewoning van het huis ten Requeste gemeld, word den Suppliant bij 

provisie, en tot onse nadere dispositie geaccordeert. 

 

 

692. Den 6 November 1779, fol.273. 

Op den Requeste van Gerrit Roelofs van Genemuijden versoekende approbatie van de koop 

van het Carvielschip van Willem de Rooij, en dat hij in plaats van denselven tot ordinaris 

Veerman van dese Stad op Amsterdan en vice versa mogt worden aangesteld en met het 

kleine Burgerregt dezer Stad begunstigt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesters word het verzoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge de persoon van Gerrit Roelofs in plaats 

van Willem de Rooij aangesteld tot ordinaris Veerman van hier op Amsterdam en vice versa, 

mids verder voldoende aan de ordres en requisiten van voorschreven veer, wordende dan 

wijders mede de Suppliant begunstigt met het kleine Burgerregt dezer Stad, mids doende den 

eed daar toe staande. 

 

 

 



Pagina 176 van 227 

693. Den 8 November 1779, fol.273. 

Op den Requeste van de erfgenamen van wijlen Aegidius Valkenier, versoekende dat sij met 

Het drukken van dezer Stads Almanakken voor het aanstaande jaar 1780 sullen mogen 

voortvaren, en deselve vrijelijk verkopen, alsmede dat sij so lange de leverantie aan de Stad 

sullen mogen behouden, tot dat sij de winkel en affaire van wijlen hunnen oom sullen hebben 

verkogt of aan een ander overgedaan. 

Was geapost:  Het eerste lid van verzoek word mids dezen geaccordeert gelijk mede wel in 

het twede lid van verzoek word geconsenteert, dog alleen tot nadere dispositie en 

weerzeggens van Schepenen en Raden. 

 

 

694. Den 11 November 1779, fol.273vo. 

Op den Requeste van Jan Antonij Zwier van IJsselmuijden tot Paaslo burger en ingezeten 

deser Stad oud 19 jaren versoekende dat aan hem mogt worden verleent Venia aettais ten fine 

en effecte als na regten sijnde dese Requeste door twe desselfs voogden getekent door W. van 

Essen en C.W. van Haersolte. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word den Requestrant mids dezen geaccordeert ten 

fine en effecte als na regten. 

 

 

695. Eodem [11 November 1779], fol.273vo. 

Op den Requeste van Derk Gerrit Dijk en Geertruij Peele Ehel(ieden) versoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen Veniam aetatis voor haar onmondige dogter Derika Dijk oud 

21 jaren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word der Supplianten dogter ten Requeste gemeld 

mids dezen geaccordeert ten fine en effecte. 

 

 

696. Eodem [11 November 1779], fol.273vo. 

Op den Requeste van de Heer P. van Ingen als curator over de persoon en goederen van sijn 

swager J.H. van der Beek, al zedert eenige jaren met goedvinden van H.W.H.A. te Utregt in 

het Beterhuis genaamt het huis van Gemak geconsineert geweest, en welk geconsineert bij 

apost(ille) van den 2 November 1775 voor den tijd van ses jaren is geprolongeert, dan 

tegenwoordig de Castelein van het huis van Gemak sijnde  gefailleert en desselfs swager in 

een ander publijcq huis de Vuurige Colom zijnde overgebragt oversulks versoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat sijn swaget thans hoog van jaren met verscheidene 

lighaams gebreken verzelt, uijt zijn  confinement mogte worden ontslagen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge Johan Hubert van der Beek uijt desselfs confinement ontslagen. 

 

 

697. Den 18 November 1779, fol.274. 

Op den Requeste van Jannigie Bos Wede Matthijs ter Meer versoekende in plaats van haar 

man als Beurtschipperse van hier op Amsterdam te mogen worden aangesteld. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Schutmeesters word de Suppliante met het 

Veer van hier op Amsterdam en vice versa begunstigt mids verder voldoende aan de ordres en 

requisiten van voorschreven Veer. 
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698. Den 25 November 1779, fol.274. 

Op den Requeste van Gabriel ten Clooster versoekende dat aan desselfs soon Jacobus ten 

Clooster mogte worden verleent Venia aetatis ten fine en effecte als na regten, en dat haar  

Weled(ele) Hoog Agtb(are) tot voogden over sijne minderjarige dogter Catrina ten Clooster 

mogten nomineren en beroepen Arent Nieuwenburg Hzoon en Dries van Gelder. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word des Suppliants soon Jacobus ten Clooster mids 

dezen verleend ten fine en effecte als na regten en worden tot voogden over de minderjarige 

dogter van den Suppliant geauctoriseert de personen van Arent Nieuwenburg H:Z: en Dries 

van Gelder. 

 

 

699. Den 29 November 1779, fol.274vo. 

Op den Requeste van Albert van der Hulst, Berend van de Wal, Dirk van Grafhorst, en 

Hendrik van Engbrink te kennen gevende hoe sij ieder hunne praetensien hebben op de boedel 

van de Weduwe Top alhier overleden, welke sij niet kunnen bekomen ten sij er Curateuren in 

den boedel gestelt sijn, versoekende dieswegens, dat in dien boedel tot Curateuren mogen 

worden genomineert en aangestelt de beide eerstgemelde Requestranten. 

Was geapost:  De personen van Albert van der Hulst en Berend van de Wal worden mids 

dezen geauthoriseert tot Curateuren in den boedel ten Requeste gemeld ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

700. Den 2 December 1779, fol.275. 

Op dn Requeste van Jacob Brandenburg en Jan van den Hof, naaste bloedverwanten van 

wijlen Belia Leijdekkers Weduwe Maarten Danenberg, versoekende dat het kind van 

opgemelde Weduwe Anna Danenburg oud negentien jaren in ’t Arme Weeshuis moge worden 

ingenomen en verpleegt. 

Was geapost:  De Buijtenvaders van het Arme Weeshuijs worden mids dezen geauthoriseert 

om de dogter van de Weduwe Danenberg ten Requeste gemeld in het Arme Weeshuijs in te 

neemen en te verplegen. 

 

 

701. Den 6 December 1779, fol.275. 

Op den Requeste van Janna van Dijk bedankende voor hare relaxatie uijt het tugthuijs en wel 

genegen sijnde bij de tugthuijsmeester als meijd te blijven woonen, wanneer sij nog eenigen 

tijd van het alimenteren van hare twe kinders mogt ontlast blijven, dieswegens versoekende 

dat H.W.H.A. met het sorgen voor dese kinders mogte continueren, tot dat sij in staat sal sijn 

deselve behoorlijk te kunnen opvoeden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante sig in persone hier sal hebben gesisteert, sal op 

derselve verzoek ten Requeste gedaa, nader worden gedisponeert. 

 
[In marge]: Den 9 December 1779. Is Janna van Dijk op derselve versoek in senatu personelijk gedaan, geaccordeert, 

derselve kinderen  hier in ’t Weeshuijs te mogen laten verblijven tot den 1sten Meij 1780, sullende na expiratie van 

voorschreven eersten Meij 1780 hunne beide kinderen uijt voorschreven huis moeten nemen en ten haren laste houden. 

 

 

702. Den 6 December 1779, fol.275vo. 

Op den Requeste van Jan Henniphof Weduwenaar van wijlen Grietie van Wilsum 

voornemens sijnde sig in huwelijk te begeven met Johanna Nijmeier Weduwe van Harmen 

Dinxterveen versoekende dat de bij hem genomineerde voogden desselfs broeder Willem 
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Henniphof en Zwager Hermen van Wilsum over sijn minderjarige Zoon mogen worden 

geapprobeert. 

Was geapost:  Also de tijd binnen welken een Weduwe mag hertrouwen, nog niet is 

geexpireert, kan op het versoek ten Requeste gedaan niet worden gedisponeert. 
[In marge]: Den 16 December 1779. Is op een nader Requeste van den Suppliant, houdende gelijk verzoek: geapostileerd. In 

het verzoek ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word bij dezen geïnhaereerd het Apostil op de Requeste van 

den Suppliant gegeven den 6den  deezer Maand December. 

 

 

703. Den 6 December 1779, fol.275vo. 

Op den Requeste van Pieter Wagtel woonagtig te Amsterdam wel genegen sijnde om sijn 

oude Vader door ’t overlijden van sijn Vrouw thans alleen sijnde met sig na Amsterdam te 

nemen en aldaar van ’t nodige te voorzien, dan dewijl deselve van sijn Vrouw erfgenaam 

sijnde, niet wel soude kunnen vertrekken voor dat het erfhuis verborgt hadde, dieswegens 

versoekende dat in plaats van sodane verborging de geprovenieerde penningen van sijn 

gehelen boedel een jaar en ses weeken onder de Vendumeester mogte blijven berusten. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeert, en sal dien 

ten gevolge de Vader van den Requestrant het gelibelleerde erfhuis behoorlijk moeten 

verborgen als na Stadregte. 

 

 

704. Den 11 December 1779, fol.276. 

Op den Requeste van Jacobus Reijer van Eem en Jan van Dijk Hendriksz: te kennen gevende 

hoe sij door de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier ten overstaan en met volkomen 

bewillinge der overige crediteuren benoemd zijnde geworden tot executeuren in den 

geabandonneerden boedel van wijlen de timmerman Gerrit van Nijmegen, en desselfs 

Weduwe dat sij de explicatie van dien boedel van dien omslag oordelen, dat daar voor aan 

hun voor derselve moejte iets behoorde te worden toegelegt dieswegens verzoekende, dat sij 

redelijk salaris voor hun moejte mogen in Rekening brengen, en als executeuren van die 

boedel mogen worden aangesteld. 

Was geapost:  De personen van Jacobus Reijer van Eem, en Jan van Dijk Hendriksz: worden 

mids dezen geauthoriseert tot executeuren in den boedel ten Requeste gemeld, en sulks ten 

fine en effecte als na regten. 

 

 

705. Den 13 December 1779, fol.276vo. 

Op den Requeste van Willem Stuurman en desselfs huisvrouw Alijda Bantjes versoekende 

voor derselver beide kinderen met namen Jan en Henrica Stuurman beide oud 20 en ¼ jaars 

Veniam aetatis ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word der Supplianten kinderen ten Requeste gemeld 

mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

706. Eodem [13 December 1779], fol.276vo. 

Op den Requeste van Jan Berends, Meijer van een dezer Stadserven op het Haatland 

versoekende om breedvoerige ten Requeste geallegeerde reden surcheance van executie 

wanneer tegens Petri eerstkomende het jaarpagt verschenen Petri 1775 en tegens St. Jacob 

1780 ’t jaarpagt verschenen Petri 1776 soude betalen. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het selve 

afgeslagen mids dezen. 
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707. Eodem [13 December 1779], fol.277. 

Op den Requeste van Aart Louwen te Genemuijden in huure hebbende een stuk land bij de  

Hasselerdijk deze Stads Geestelijkheid toebehorende versoekende om ten Requeste  

geallegeerde uijtstel van betalinge. 

Was geapost:  In ’t verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het selve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

708. Den 20 December 1779, fol.277. 

Op den Requeste van Bernardus Twent en Berent Hagewold executeuren van de nalatenschap 

van wijlen Christina Jagers, te kennnen gevende dat sij voor eenigen tijd ten overstaan van de 

Heeren Hoofdlieden publijcq geveilt hebben een parceel Dronther land, zijnde een twaalfde 

part in het Buijtenburgerslag, sonder daar toe een bieder veel min een koper gevonden te 

hebben dat sij tot het verkopen uijt de hand aanzoek gekregen hadden voor eene somma van 

veertienhondert guldens, ’t geen de Requestranten oordelende een raisonnable prijs te sijn, 

dieswegens versoekende, dat dese koop also moge worden geapprobeert. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert en dien ten 

gevolge de gelibelleerde verkoop geapprobeert. 

 

 

709. Den 20 December 1779, fol.277vo. 

Op den Requeste van de E.E(dele) Quirinus Bruinier en Willem Biesterbos, in qualiteit als 

executeurs van het testament van wijlen Helena van de Rijp, te kennen gevende, hoe de 

erfgenamen van gemelde H. van de Rijp van dese Stads Comptoir competeert eene Sa. van 

f.81 - 8 - , wegens seven Maanden lijfrente van een capitaal van twe duizend car(oli) guldens 

tegen seven pct. ten laste van gemelde Comptoir, ten lijve van deselve H. van de Rijp, 

namentlijk een duizend d(en) 2 April 1764 en 1 duizens den 1 April 1765. Dat de Ontfanger 

van gemelde Comptoir swarigheid maakt om deselve rente van den sevenden of sterfmaand 

sijnde H. van de Rijp den 31 October 1779 overleden te voldoen, dieswegens versoekende dat 

de ontfanger deser Stads Domeinen mogte worden gequalificeert, om ingevolge Resol(utie) 

van den 10 Januarij 1764 na luid van de Recepisse van den 10 April 1764 de gemelde Sa. van 

f.81 - 8 - aan de Supplianten uijt te tellen. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

710. Eodem [20 December 1779], fol.278. 

Op het verzoek bij Requeste gedaan van Hendrik Wagter, voornemens zijnde, bij zijn Zoon te 

Amsterdam te gaan inwoonen, dat hij zijne boedel te gelde maakende, om daar uit zijne 

crediteuren te voldoen, dezelve, zonder het stellen van nadere Borgen, die hij niet hadde 

kunnen bekoomen, jaar en dag ten securiteit zijne crediteuren mogt laten berusten onder de 

persoonen van de E(dele) Mr. A. Strokkel en David de Greve. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits deezen geäccordeerd, zo als het 

legd. 

 

 

711. Den 23 December 1779, fol.278. 

Op den Requeste van de E(dele) B. van Goutum en B. Lankhorst, als Executeuren van de 

nalatenschap van wijlen de Wede van Jan Meusink, verzoekende, om redenen ten Requeste 

gemeld, deeze nalatenschap onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 
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Was geapost:  De verzogte benefici van Inventaris word den Requestranten qqa geaccordeerd 

mits deezen. 

 

 

712. Den 23 December 1779, fol.278vo. 

Op den Requeste van den Hr. Oud Burgermeester W.F. van Knuth, als Voogd over de 

minderjaarige kinderen van wijlen den Predikant J.J. Rambonnet: te kennen gevende, dat 

zederd de aan hem, bij Resolutie van Schep(enen) en Raden van den 13 dezer geaccordeerde 

verzegelinge van de goederen en Effecten van Mr. Corn. Roldanus, aan hem nog zo veele 

nadere indicien van het verder uitblijven van denzelven Corn. Roldanus, en de desordres van 

zijne zaaken waaren voorgekoomen, dat hij zich, om verdere redenen, daar bij gemeld, niet 

langer kon dispenseeren, om bij deze te verzoeken: dat Schepenen en Raden uit de 

gezamentlijke Crediteuren van meergen(oemde) Corn. Roldanus, gelieven te benoemen 

bequaame Curatoren, om den Boedel van denzelven te aanvaarden, en voorders daarin naar 

stijl en praktijk deezer Stad te procedeeren. 

Was geapost:  De persoonen van de E(dele) Berend Lankhorst L.Z. en Mr. F.L. Rambonnet 

worden mits dezen geauthorizeerd, ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

713. Den 27 December 1779, fol.279. 

Op den Requeste van de Wede van wijlen Willem Lubbertsen Vos, verzoekende, om redenen 

ten Requeste gemeld, eenige remissie van haare aan de Stad verschuldigde pagtpenningen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante voor den eersten Februarij 1780 zal hebben betaald het 

halve jaarpagt van 1775, verschenen Petri 1776, benevens het gehele jaarpagt van 1776, 

verschenen Petri 1777, zal alsdan aan dezelve het restant van de pagt van 1774 tot f.188 - 3 - 

benevens het halve jaar pagt van 1775 geremitteerd worden. 

 

 

714. Eodem [27 December 1779], fol.279. 

Op den Requeste van Willem Bartels van Dijk, verzoekende om redenen ten Requeste 

gemeld, eenige remissie van zijne aan de Stad verschuldigde pagtpenningen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het jaar pagt van 1775, verscheenen Petri 1776 voor den 

eersten Februarij 1780 zal hebbebn betaald, zal het jaar van 1774, verscheenen Petri 1775 aan 

denzelven worden geremitteerd. 

 

 

715. Den 28 December 1779, fol.279vo. 

Op den Requeste van de E(dele) B. Lankhorst L.Z. en Mr. F.L. Rambonnet, in qualiteit als 

Curateuren in den geäbandonneerden boedel van Mr. C. Roldanus, verzoekende om redenen, 

daarbij geallegeerd, authorisatie, om daar zij zulks bij het expliceeren dezes boedels zouden 

mogen nodig hebben, ten kosten des boedels het advijs en de adsistentie eenes Regts 

gepromoveerden te mogen inneemen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geäccordeerd zo als het legd, en de 

Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

716. Eodem [28 December 1779], fol.279vo. 

Op den Requeste van dezelve Supplianten praed. qual. te kennnen gevende, dat de Hr. Oud 

Burgermeester W.F. van Knuth, als Voogd over de nog minderjaarige kinderen van wijlen 

den Predikant J.J. Rambonnet; aan hun Supplianten hebbende overgegeven, eene Memorie 
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van Effecten, zo aan voor voorschr(even) pupillen toebehooren, en in den boedel van C. 

Roldanus, die als medevoogd, daarvan altijd de bewaring en administratie gehad hadde, alnog 

moesten berustende zijn, monteerende te zamen S.C. eene Sa. van f.21400 - : - behalven nog 

eene Oblig(atie) a f.1000 - : - en eene à f.1500 - : - als panden der minne aan hem overge- 

geven: met verzoek na dezelve terstond recherche te doen: Zij Supplianten zo wel na deeze, 

als na andere Effecten of contanten, zo er in den boedel zijn mogten gezorgd, maar noch 

Effecten nog contanten gevonden hadden. 

Dat het mooglijk zijn konde dat C. Roldanus, bij zijn vertrek deeze Effecten, of zommige 

derzelve met zich genoomen hadde, en deeze alzo nog onder of bij hem berustende zijn. 

Waarom zij van H.W.H.Achtb(are) verzochten Brieven van Voorschrijvinge aan de Ed. Gr. 

Achtb. Schout en Schepenen der Stad Amsterdam, ten einde Hoogstdezelve in beslag en 

Gerichtsbewaar geliefden te doen nemen de bij hebbende goederen en Effecten en Contante 

penningen van dien, zo men verneemd ter instantie van andere Crediteuren, aldaar 

gegijselden, of te immers zich waarschijnlijk noch in Amsterdam ophoudenden Mr. C. 

Roldanus dezelve te doen examineeren en inventarizeeren, en bij gedienstige rescriptie van de 

bevindinge aan H.W.H.Achtb. rapporteeren; En zulk alles ten meesten nutte van den boedel, 

en op dat door verdere vervreemdinge derzelven, de schade des Boedels niet mogt worden 

vermeerderd. 

Was geapost:  De verzogte brieven van voorschrijvinge worden aan de Supplianten, in 

derzelver qualiteit, geaccordeerd mits deezen. 

 
[In marge]: Vid. Uitgaande Brieven Sub. h.d. 

 

 

717. Eodem [28 December 1779], fol.280vo. 

Op den Requeste van Dr. Strubberg en R. Blom, als Voogden over de gesepareerde 

Huisvrouw van H. van den Noort, en desselfs onmondige dochter, verzoekende, dat de 

gezam(entlijke) Erfgenaamen van wijlen haare ouderen J. Bantjes en J. van Leussen mogten 

worden gelast, aan haar in mindering haarer te kiezen Erfportie, ter goeder rekening uit de 

voorhanden zijnde boedelpenningen, tot haare nodige Subsistentie en stellen eenhonderd 

Caroli Guldens. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geäccordeerd, zo als het ligd, en 

dienvolgens de gezamentlijke Erfgenaamen van wijlen J. Bantjes en Huisvrouw, mits deezen 

geauthorizeerd en gelast, om aan de Supplianten qqa uit de voorhanden zijnde 

Boedelpenningen uit te tellen éénhonderd Car(ol)i Guldens, en zulks ter goeder rekening, en 

in manieren, als bij Requeste gemeld. 
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Wever 

Wollewever 

Zadelmaker 

Zetschipper 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Ab intestato    - Zonder testament. 

Abandonneren    - Prijs geven, afstand doen van-. 

Abundans messis   - Overvloedige oogst. 

Ad impletie    - In vervulling gegaan. 

Ad opus jus habentium  - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren    - Aanvaarden (een erfenis). 

Aditie     - Bijvoegen, toevoegen. 

Adjunctie    - Bijgevoegde personen. 

Admissie    - Toelating, verlof, vergunning. 

Admitteren    - Toelaten; toegang verlenen. 

Advertissement   - Advertentie, aankondiging. 

Advocando    - Rechtsbijstand. 

Aggreëeren    - Een persoon in een stand of positie opnemen. 

Allerheiligen    - 1 November 

Amelioratie    - Verbetering, verfraaiing. 

Annotitie    - Voorzien van verklarende aantekeningen. 

Apparentelijk    - Waarschijnlijkheid. 

Applaneren    - Slechten, effenen, uit de weg ruimen. 

Applicatie    - Toediening van uitwendige geneesmiddelen. 

Appoinctement   - Beschikking, overeenkomst. 

Approbatie    - Vergunning. 

Assumeren    - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Auctorisatie    - Machtiging, verlening van een bevoegdheid. 

Augmenteren    - Vergroten, vermeerderen. 

Avance    - Voordeel, winst. 

Belmundig    - Onbeheerd liggende grond. 

Beneficium inventarii   - Voorrecht van boedelbeschrijving. 

Bestiaal    - Dierlijk, beestachtig, het vee. 

Cachet     - Zegelstempel, signet. 

Camenaar    - Beheerder van de geldmiddelen van een Stad. 

Cancelleeren    - Doorschrappen, doorhalen, te niet doen. 

Casuquo    - In welk geval. 

Cautie     - Zekerheid. 

Cautie de restituendo   - Borgstelling, geldelijke zekerheidsstelling.  

Cedieren    - Afstaan, overdragen. 

Cedul     - Schuldbrief, handschrift. 

Cesseren    - Ophouden, een eind nemen, afstand doen,, 

      vervallen.  

Clausula concernentie  - Aan het einde betreffende. 
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Competerende    - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comptoir    - Kantoor. 

Concursu creditorum   - In samenwerking met de schuldeisers. 

Condemneren    - Veroordelen, afkeuren. 

Condividenten    - Mededelen, mededelers. 

Confinement    - Opsluiting, huis- of stadsarrest, gevangen zetten. 

Conniventie    - Oogluiking, medeplichtigheid door oogluikende 

      toelating of geheime verstandhouding. 

Consent    - Toestemming, vergunning. 

Consenteeren    - Toestaan. 

Consideratie    - Toegeefelijkheid, inschikkelijkheid. 

Consigneeren    - In bewaring geven. 

Contenderen    - Eisen. 

Contrarie    - Tegenovergesteld, strijdig. 

Contumacie taliter qualiter  - Als zodanig bij verstek veroordelen. 

Convenable    - Gechikte wijze. 

Convenieren    - Passen, gelegenheid komen. 

Convoceren    - Leden, een vergadering-, bijeen roepen. 

Coram lege loci   - Ten overstaan van de plaatselijke verordening. 

Costume locaal   - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonte. 

Cum annexis    - Met hetgeen er bij hoort. 

Cum interesse ex mora  - Met rente vanwege de verstreken tijd. 

Cum sorore    - Met zijn zuster. 

Cum uxore    - Met zijn echtgenote. 

Debita forma    - In de verschuldigde vorm. 

Decisie    - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak. 

Dedomage    - Schadeloos stellen. 

Demissie    - Ontslag, uit een dienst of functie. 

Denuntiatie    - Aangeven. 

Desastres (Desastreus)  - Ramp, groot onheil. 

Descendent    - Nakomeling, afstammeling. 

Designatie    - Aanduiding, aanwijzing, inz. tot een ambt, bete- 

      kening. 

Desolaat    - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Differenten    - Verschillend. 

Difficulteren    - Niet accoord gaan. 

Diligent    - De opgedragen taak te blijven behartigen. 

Dispositie    - Beschikking. 

Dispuiten    - Redetwisten. 

Don gratuit    - Vrijwillige schenking. 

Donum    - Gave, gift, geschenk. 

Douceur    - Extra gift in geld, extraatje. 

Edictale citatie ad valvas  - Door middel van bekendmakingen. 

Effecte     - Rechtsgevolg. 

Ehe     - Echt. 

Ehevrouw    - Echtgenote. 

Enters     - Een paard of koe van één jaar, gewoonlijk van 

      één winter. 

Ex plenitudine potestatis  - Op grond van het volledig bevoegde gezag. 

Exclusie    - Uitsluiting, buitensluiting, weren. 



Pagina 222 van 227 

Exederende    - Overschrijdende, (de perken) te buiten gaan. 

Exerceren    - Uitoefenen. 

Exhibitum hujus diei   - Dat het op deze dag getoond is. 

Expiratie    - Aflopen, beëindigen. 

Explicatie    - Uitlegging, opheldering 

Expliceeren    - Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen. 

Exteert     - Zich thans voordoet. 

Extensie    - Omvang, uitgestrektheid. 

Exue     - ’t Recht van Exué, [is een zekere schatting die 

      Betaald word by de Borgers van eene Stad, eer zy 

      in een andere Stad, mogen vertrekken, anders als 

      met Consent, of haar Poorter- of Borgerrecht 

      mogen ontzeggen volgens Privilegie, elke Stad 

      daar van in ’t byzonder verleend]. 

Facto     - Feiten, daden, het gebeurde. 

Favorabel    - Ten voordeele van, gunstig. 

Fideicommissair   - 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. 

Fourneren    - Voorzien, verschaffen. 

Furneren    - Bekostigen. 

Fugitive    - Voortvluchtige. 

Geaccresceert    - Toegenomen, aangewassen. 

Geadimpleerd    - Vervuld. 

Geadjungeerd    - Als adjunct of helper toevoegen, ‘zich voegen bij’ 

Geaggreerd    - Gunstig aangenomen, toegestaan. 

Geagreërt    - Gunstig aannnemen, toestaan. 

Gealimenteerd    - Levensonderhoud verstrekken aan. 

Geallegeerde    - Aangevoerde. 

Gealtereert    - Veranderd. 

Geauctoriseerd   - Gemachtigd, verlening van een bevoegdheid. 

Geaufugeerde    - Ontvlieden, wegloopen. 

Geavanceerd    - Voorschieten (van gelden). 

Geciteerd    - Dagvaarden, dagen. 

Gecomprehendeert   - Ineentrekken, bevatten, begrijpen. 

Gecondemneert   - Veroordeeld. 

Geconfirmeerd   - Bekrachtigd, bevestigd. 

Geconsenteerd   - Toestemming, vergunning. 

Geconsidereert   - In overweging genomen. 

Geconsigneerd   - In bewaring geven. 

Geconsineert    - In bewaring. 

Gecontenteert    - Tevreden stellen, genoegen doen. 

Geconvenieert    - Zie convenieren.  

Geconventeerd   - Veranderd, inwisselbaar. 

Gedecideert    - Tot een besluit komen. 

Gededommageert   - Schadeloosstelling. 

Gededuceerd    - Verklaard. 

Gedenuntieert    - Aangegeven. 
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Gedesigneerd    - Aanduiden, aanwijzen, bestemmen, betekenen. 

Gedestrueerde    - Vernietigd. 

Gedevolveerd    - Afwentelen, toevallen door versterf, overgaan. 

Gedilaijeert    - Uitstellen, sleepende houden. 

Gedimitteerd    - Vrijlaten, vrijstellen ontslaan. 

Gedispenseert    - Ontheffen, vrijstellen. 

Gedisponeerd    - Beschikken over. 

Gedissolveert    - Uiteen doen vallen, ontbinden, scheiden. 

Gedistraheerd    - In het klein verkocht. 

Geelucideert    - Opgehelderd, toegelicht. 

Geemploieerd    - Aanwenden, gebruiken, gebruik maken van. 

Geexerceert    - Uitgeoefend. 

Gefailleert    - Failliet gaan. 

Gegrasseert    - Zich allerwegen verspreiden, woeden, heersen. 

Geimpendeerd    - Ten koste leggen, aanwenden. 

Geinhaereert    - Invoegen. 

Geinjungeerd    - Toevoegen, opgelegd. 

Geintentioneerd   - Een intentie hebbende, op een bep. doel gericht. 

Geinterdiceert    - Verbieden, verbod doen. 

Geinterpelleerd   - Iemand aanspreken om opheldering of inlichting- 

      en te vragen. 

Gelibelleerd    - Bevrijding van beperkende of belemmerende 

      voorschriften. 

Gemanieert    - Geregeld. 

Gemanqueerd    - Ontbreken, in gebreke blijven. 

Gementioneerde   - Vermelden, melding gemaakt van. 

Gemitigeerd    - Verzachten, lenigen, verlichten. 

Geomitteert    - Uitlaten, weglaten, overslaan. 

Gepersisteerd    - Volharden. 

Geplaciteert    - Mogt behagen, mogt bevallen, believen. 

Gepraefereerd    - Recht van voorrang, voorkeur. 

Gepraefigeert    - Tevoren vastgesteld. 

Gepriseert    - Schatten, de waarde aanslaan. 

Gepriveert    - Beroven van, ontroven, ontnemen. 

Geprobibeert    - Keuren, onderzoeken, goedkeuren, bewijzen. 

Geprolongeerd   - Verlening van een tijdsduur. 

Geprovenieert    - Als opbrengst voortkomen uit, opgeleverd 

      worden. 

Gepurgeert    - Zich rechtvaardigen, van schuld zuiveren. 

Gerecommandeert   - Aanbevelen, aanprijzen. 

Gereïtereerd    - Herhaald. 

Gerendeerd    - Voldoende opbrengen, winst, rente afwerpen. 

Gerenvoijeerd    - In handen stellen. 

Gerequireerd    - Eisen, verlangen, vorderen. 

Geresolveert    - Opgelost, ontbonden, besloten, vastgesteld. 

Gesepareerde    - Afgezonderde, van elkaar scheiden. 

Gesequestreerd   - In bewaring gesteld, een betwist goed gerechte- 

      lijk in beslag genomen en aan een derde in beheer 

      overgegeven. 

Gesisteerd    - Zich ter plaatse laten vinden. 
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Gestipuleerde    - Overeenkomen, vaststellen bij afspraak. 

Gesubleveerd    - Ondersteuning, ambtshulp. 

Gesurcheërt    - Opschorten. 

Getermineert    - Begrenzen, eindigen, afdoen, afmaken. 

Getraineert    - Sleepende houden, op de lange baan schuiven. 

Getransigeerd    - Een vergelijk treffen, tot een schikking komen. 

Gevader    - Peter. 

Greesen    - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

      op een bepaald stuk land geweid kunnen worden. 

H.W.E.H.A.    - Hun (of Haar) Weledel Hoog Achtbare. 

Hisce verbis    - Met deze woorden. 

Immitteeren    - Navolgen, vereenzelvigen. 

Impenderen    - Aanwenden, ten koste leggen. 

Impetrante    - Verzoeker, eiser voor ‘t gerecht. 

Impost     - Accijns. 

In fidem    - Ter bevestiging, ter waarmerking. 

Inclinerende    - Neigende, overhellende. 

Inconvenienter   - Ongerief, ongemak, bezwaar. 

Indemniteit    - Bij armlastigheid terug kunnen vallen op de  

      Kerkelijke gemeente in de plaats van herkomst. 

Inductien    - Gevolgtrekking, besluit, slotsom. 

Inhaesie    - Inhanging, aanhanging. 

Inmisceren    - Vijandig, vijandschap. 

Insolvent    - Onvermogend om zijn geldelijke verplichtingen 

      na te komen, ook van een boedel gezegd. 

Intestatus    - Testamenten. 

Intra annum luctus   - Binnen het jaar van de rouw. 

Inundatie    - Overstroming. 

J.U.Dr.     - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

      het burgelijke en het kerkelijke. 

Jouïssance    - Genot, genieting, vruchtgebruik. 

Jouisseeren    - Genieten. 

Jura consignationis   - De rechten van consignatie. 

Laboreren    - Lijden, sukkelen aan een ziekte. 

Langetten    - Kant, slingersteek als randversiering, 

      festonneersteek. 

Malentendue    - Verkeerd begrepen, misverstand. 

Margine    - Op de rand. 

Martini (St. Marten)   - St. Maarten 11 Nov. Verpagting van grasland. 

Melioratien    - Verbetering van grond en gebouwen. 

Menagieust    - Op zijn voordeligst, met omzicht, zuinig zijn. 

Mentie     - Vermelding, gewag. 

Missive    - Brief, officieel schrijven. 

Moeije     - Tante. 

Momberen    - Voogden. 

Morgen land    - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70m2. 

      Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Mudde     - Inh. Maat van 1 hl. = 100 ltr. 

Negotie    - Koopmansgoederen, ventwaar. 

Non comparitie   - Het niet verschijnen. 
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Obtineren    - Verkrijgen, de overhand behouden, winnen. 

Occasie    - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 

Offereren    - Aanbieden, toedienen. 

Ongepraejudicieert   - Zonder geschil. 

Ontramponneert   - Gehavend, ontredderd. 

Orlietten    - Oorbellen. 

P:q:     - [?]. 

Paaijen     - Belaling, termijn. 

Paternel    - Vaderlijk. 

Patientie    - Geduld. 

Persuasien    - Overtuigingen, overredingen. 

Petri     - St. Petrus 22 Febr. Verpagting van erven. 

Piloot     - Loods. 

Pleno senatis    - Voltallige vergadering. 

Poene     - Op straffe van. 

Poursuiveren    - Voortzetten. 

Praejudicie    - Op een oordeel vooruit lopen. 

Praestitis preaestandis solutisque 

solvendis    - Na de nodige betalingen en aflossing van 

      schulden.      

Praetendeeren    - Beweren, voorwenden.  

Praetensien    - Aanspraak, eis, vordering.  

Praetext    - Voorwendsels, voorgegeven, schijngrond. 

Praevenieren    - Voorkomen. 

Prebenden    - Bediening of titel waaraan inkomsten ver- 

      bonden zijn. 

Pressanste    - Dringend, spoedeisend. 

Pro rato    - Ieder naar zijn aandeel. 

Pro se     - Voor zichzelf. 

Proclamatie    - Openbare afkondiging, bekendmaking. 

Procurando    - Volmacht om uit naam van anderen te han- 

      len. 

Proponent    - Theoloog met de graad van kandidaat, die na 

      een kerkelijk examen beroepbaar is verklaard. 

Provenieren    - Voortkomende als opbrengst. 

Provenue    - Opbrengst. 

Purga     - Het zich-zuiveren of gezuiverd-worden voor het 

      gerecht van een beschuldiging of verdenking. 

qqa. (qualitate qua)   - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Quorsum relatio   - Waar de verwijzing. 

Raijement    - Schrappen, doorhalen. 

Raisonnable    - Redelijk, verstandig, billijk. 

Recepisse    - Waardepapier. 

Reciproque    - Over en weer. 

Recognitie    - Akte van erkenning. 

Redimeren    - Afkopen. 

Redres     - Herstel in de oude toestand, vergoeding, 

      verbetering. 

Refuseren    - Weigeren, van de hand wijzen. 

Regaleren    - Overheidsmonopolie. 
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Regres     - Recht op schadevergoeding of terugbetaling. 

Reguleren    - Ordelijk doen verlopen. 

Relaxatie    - Lossing, ontslaging, ontlossing, verbreiding. 

Relique    - Overschot van onvereffende schuld. 

Remissie    - Vermindering, ontheffing. 

Remonstrant    - Vertooner, aanwijzer. 

Removeren    - Verwijderen, afzetten. 

Renuntieren    - Ontzegging. 

Repudieren    - Afwijzen. 

Requarde    - Ten verzoeke. 

Rescindeeren    - Vernietigen, ongeldig maken. 

Rescriptie    - Schriftelijke last tot inning of uitbetaling van 

      een geldsom. 

Reciproque    - Wederzijds, wederkerig. 

Resolveren    - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Revenuen    - Inkomsten van goederen. 

Roeden Rijnlandsch   - 16 voet. (Voet is 11 duim). 

Salveren    - Bergen, in veiligheid brengen. 

Schepel    - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 

      10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel 

      b.v. weite c.q. rogge kan bezaaien. Geldersche 

      schepel 1450 m2. Drentse schepel 833 m2. 

Scholarchen    - Schoolbestuurder, schoolopziener. 

Secoureeren    - Verzekeren, in veiligheid stellen. 

Sententie    - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van 

      arrest. 

Separatio quo ad thorum et mensam - Gescheiden van bed en tafel. 

Servituit    - Erfdienstbaarheid, zakelijke last die op de bezit- 

      ter van enig goed rust. 

Si velit     - Als hij het wil. 

Sine decreto Magistratus  - Zonder beslissing van de magistraat / overheids- 

      persoon. 

Singuliere    - Een bijzonder geval. 

Solidum    - Duurzaam, degelijk. 

Soulageren    - Verlichten, troosten. 

Sponton    - De term sponton is afgeleid van het Franse 

      Esponton en is een stokwapen. Het heeft een 

      speerpunt en op enige afstand daaronder, op het 

      huis, een pareerstang. Het is een bijna altijd ver- 

      sierd ceremonieel wapen dat in gebruik was bij 

      lijfwachten en alleen voorbehouden was aan 

      subalterne infanterie officieren. Als commando- 

      wapen bereikte het in de achttiende eeuw wat be- 

      treft stijl en versiering zijn hoogtepunt in ontwik- 

      keling. De Sponton heeft nooit een gevechtsfunc- 

      tie gehad. [Eveline Sint Nicolaas, Rijksmuseum]. 

St. Jacob    - 25 Juli. Verpagting van bouwland. 

St. Jan     - 24 Juni. 

St. Michiel    - 20 September. 

Sub beneficio Inventarii  - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 
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Submitteren    - Zich onderwerpen. 

Succedeeren    - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Sufficient    - Toereikendheid. 

Suo tempore    - Op zijn tijd, te zijner tijd. 

Supersederen    - Aflaten, nalaten. 

Suppediteren    - Aan de hand doen, verschaffen, bijspringen. 

Suppliant(e)    - Iemand die bij een autoriteit een verzoekschrift 

      indient. 

Surcivance    - Toezegging om na iemands dood in zijn ambt te 

      komen of te blijven. 

Surplus    - Overblijvende hoeveelheid, rest, restant. 

Survivance    - Opvolging van een ambt. 

Sustenue    - Ondersteuning. 

Tam agendo quam defendendo - Zowel in het aanklagen als in het verdedigen. 

Tantum    - Bedrag, som. 

Ten fine    - Ten einde. 

Teneur     - Strekking, inhoud. 

Thins     - Pacht, verplichting, schuld. 

Tutele     - Onder voogdij staande. 

Uitgang    - Zie thins. 

Valable    - Geldig, aannemelijk. 

Valideren    - Als betaling toegekend worden. 

Vendu     - Openbare verkoping. 

Venia agendi    - Permissie (aldus) op de deuren van het raadhuis 

      te handelen. 

Veniam aetatis   - Verontschuldiging, meerderjarigheidsver- 

      klaring.    

Vennissen    - Overdrachten. 

Verwulft    - Gewelf. 

Vice versa    - Heen en terug. 

Vigeerende    - Van kracht zijnde. 

Vide infra    - Zie hieronder. 

Voeten, Rijnlands   - 11 duim. 

Zijl     - Sluis. 

 

 


