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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 R. 3 jan. 1780 – 28 dec. 1786.  Inv. nr. O.A. 208. 

 

 

 

 

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 in 1864 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. 208. 1780 – 1786.  

 

 

 

 

1. Den 3 Januarij 1780, fol.1. 

Op den Requeste van H. Franke Junior, Nome Uxoris El(isabeth) Doyer mede Erfgenaam van 

desselfs Grootmoeder G. van Groenouw Wede van Toever, verzoekende dat in plaats van 

wijlen Dr. Smit, gewezen Executeur in die nalatenschap met Teunis Bakker, een ander 

bekwaam persoon mogt worden geauthorizeerd, en deeze boedel eindelijk afgedaan worden. 

Was geapost:  De persoon van Dr. Strubberg word mits dezen met en nevens de E(d.) Teunis 

Bakker geauthorizeerd, ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

2. Eodem [3 Januarij 1780], fol.1. 

Op den Requeste van de Wede wijlen G. Bavink, verzoekende dat in plaats van wijlen haaren 

Eheman, tot derde voogd over de persoon van Hermannus van den Berg mogte worden 

geauthorizeerd Benjamin Nieuwenhuis. 

Was geapost:  De persoon van Benjamin Nieuwenhuis word mits deezen geauthorizeerd, ten 

fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

3. Eodem [3 Januarij 1780], fol.1vo. 

Op den Requeste van G. Overmars Wede wijlen den E(d.) Jan Willem van Dijk, verzoekende, 

dat na haar overlijden, en tot de aankomst haarer Erfgenaamen, tot Boedelredders en 

Executeurs haarer nalatenschap mogten worden geauthorizeerd de persoonen van J.P. du 

Hamel. J. van Eijken en T. van Nunspeet. 

Was geapost:  De persoonen van J.P. du Hamel, J. van Eijken en T. van Nunspeet worden 

mits deezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

4. Eodem [3 Januarij 1780], fol.1vo. 

Op den Requeste van de Curateuren in den geabandonneerden boedel van C. Roldanus, te 

kennen gevende, dat zij, nagedane recherche, ontdekt hebben, dat door voors(chreven) C. 

Roldanus in de Bank van Leninge alhier verzet zijn f.15800 - : - Obligatien, en dezelve 

beleend met f.10825 - : - . Dat het intresse des Boedels niet duld, dat deeze Effecten in 

voors(chreven) Bank van Leninge langer verpand blijven, en door de zwaare intressen 

geabsorbeerd worden: Overzulks verzoekende, dat zij in derzelver qualiteit mogten worden 

geauthorizeerd, om onder, verband des Boedels, en voornaamelijk deezer Effecten, tegens de 

minst mooglijke intrest op Maandgeld te mogen negotieeren, eene gelijke Sa. van f.10825 - : - 

nevens zo veel meer, als de verlopene renten bedragen, om daarmede opge(melde) Obligatien 

te kunnen inlossen. 

En dienna, dat, vermits de Bankbriefjes in den boedel niet voorhanden zijn, de 

Bankhouderessen, in dit singuliere geval, mogen geauthorizeerd worden, om deeze Obligatien 

tegens der Supplianten Quitantien, en desnoods, onder cautie de restituendo, aan hun te 

mogen extradeeren. 

Was geapost:  De beide verzoeken ten Requeste gedaan, worden mits dezen geäccordeerd, zo 

als dezelve liggen, en overzulks de Supplianten in derzelver qualiteit, zo wel als de 

Bankhouderessen respectivelijk geauthorizeerd, ten fine, als daarbij gemeld. 
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5. Den 3 Januarij 1780, fol.2vo. 

Op den Requeste van de vrouw weduwe van wijlen den Heer P. van Ingen in leven 

Burgemeester dezer Stad, te kennen gevende, hoe de Heeren Gecommitteerden van den Raad 

van State bij Resolutie en Apostille van den 22 August(us) 1748, haar en wijlen haar 

voorschr(even) Eheman tot wederzeggens toe hebben vergunt, het Bolwerk aan de 

Veenepoort, ter linker hand aan het uijtgaan van de Stad, ’t welk wijlen haar vader de Heer 

Burgemeester Vestrinck in den jare 1730, met seer grote kosten tot een hof had aangelegt; dan 

dewijl de Remonstrante door het overlijden van haar voorschreven Eheman de Directie van 

voorschreven Hof koomt te missen, en zig zelven door een sware krankte sodanig verzwakt is, 

dat twijfelt of wel ooijt weer tot vorige kragten in staat sal geraken om den Hof te kunnen 

beheeren, en daar door genoodsaakt zijnde voorschreven vergunninge in handen van Hun 

Weledele Hoogachtbare te resigneren met ootmoedig versoek, dat Hun Weledel Hoog 

Achtbare voorschr(even) Bolwek goedgunstiglijk op haar zoon Henrik van Ingen oud in sijn 

23 jaaren dit nog dit zomer tot Doctor in de Regten zal worden gepromoveert en de 

practijcque in deze Stad exerceren mogen confereren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de zoon van de Vrouwe Remonstrante, Henrik van Ingen, in derzelver plaats met het 

gelibelleerde Bolwerk begunstigt tot wederzeggens toe. 

 

 

6. Den 5 Januarij 1780, fol.3vo. 

Op den Requeste van Menso Lankhorst en Hermen van Groenou, als voogden over de 

minderjarige kinderen van wijlen de Gemeensman Hermen Schimmelpenning, versoekende 

navolgende parcelen, als sijn een huis in het Cellebroederquartier door wijlen Harmen 

Schimmelpenning bewoond geweest, een in het selfde quartier door den Jode Hartog 

bewoond geweest, een in het Broederquartier door wijlen Harmen Dinxterveen bewoond 

geweest, en een stuk lands groot ongeveer drie morgen van ouds genaamt de Suijkerkamp aan 

de Brede Steeg in Mastebroek gelegen ten overstaan van de Heeren Hoofdluijden publijcq te 

mogen verkopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

7. Den 6 Januarij 1780, fol.3vo. 

Op den Requeste van dezelve Supplianten, verzoekende authorisatie, om eenige 

overgeblevene goederen in het huis van den clandestin vertrokken Jode Hartog te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld: doch 

zullen de penningen van deeze goederen geprovenieerd, onder den Vendu Meester moeten 

blijven berusten, ad opus jus habentium. 

 

 

8. Den 10
den

 Januarij 1780, fol.4. 

Op den Requeste van den E(d). Kier van der Weide, Chirurgijn van de Armen Kamer, 

verzoekende, dat, alzo dezelve redenen van veele zieken en patienten bij den Armen Staat 

alnog, en nog meerder exteerden waarom H(oog) W(el) H(oog) Achtb(are) aan hem bij 

Apostille van den 11 Julij 1774 hebben geäccordeerd geene vermeerdering van Tractament 

van vijfentwintig Car(o)l(i) guldens jaarlijks voor den tijd van zes eerstkomende jaaren die nu 
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eerstdaags stonden te expireeren, H.W.H.Achtb. aan hem alnog zodanig eene vermeerdering 

geliefden te accordeeren. 

Was geapost:  Des Suppliants Tractament word nog voor den tijd van zes eerstkomende 

jaaren verhoogd met vijfentwintig guldens jaarlijks: en worden de Bedienaaren der Armen 

mits dezen geauthorizeerd, om des Suppliants jaarlijksch Tractament in manieren voormeld te 

betalen. 

 

 

9. Eodem [10 Januarij 1780], fol.4vo. 

Op den Requeste van Magteld Mauris, wede van wijlen Hendrik Brand: verzoekende, dat na 

haar overlijden de perzoon van J. Oostenrijk mogt worden geauthorizeerd tot Executeur van 

haare nalatenschap. 

Was geapost:  De perzoon van Jan Oostenrijk word met en nevens de tijdelijke 

Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

10. Eodem [10 Januarij 1780], fol.4vo. 

Op den Requeste van de voogden over de minderjarige zoon van wijlen Jannes Middelberg 

daarbij exhibeerende eene onderhandsche Acte van voors(chreven) J. Middelberg, in dato den 

29 Decemb(er) 1775, waarbij dezelve, het, voor HH. Schepenen deezer Stad gedaan bewijs 

aan voors(chreven) zijnen minderjarigen zoon, met duizend Caroli guldens pretenselijk hadde 

zoeken te vermeerderen: en verzoekende te mogen weeten, of zij bij de afdeiling des boedels 

met desselfs Stiefmoeder, op deze onderhandsche Acte eenige reflectie mogten of moesten 

maken. 

Was geapost:  De Acte, ten Requeste annex, word bij dezen verklaard voor informeel, en kan 

overzulks op dezelve geen requard genomen worden. 

 

 

11. Den 11
den

 Januarij 1780, fol.5. 

Op den Requeste van C.E. van Slangenburg, gesepareerde huisvrouw van Dr. A. van 

Bommel, verzoekende, dat zodanige Acte van scheidinge als zij, met voorkennis en ten 

overstaan van de voogden haarer onmondige kinderen bij wijlen haaren eersten Eheman B. 

van der Linden in egte verwekt, hadde opgerigt, mogte worden geapprobeert, dezelve ten dien 

einde bij den Requeste annecteerende. 

Was geapost:  De bij Requeste overgelegde, en met het exhibitum getekende Acte van 

scheidinge tusschen de Suppliante, en desselfs Eheman, word mits dezen geäccordeerd, pro ut 

jacet. 

 

 

12. Den 17 Januarij 1780, fol.5vo. 

Op den Requeste van Vrouwe Clazina van Wijnvoorden, wede J. Strokkel, verzoekende 

veniam aecetatis voor haaren minderjarigen Zoon Albert Strokkel. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word aan des Suppliantes minderjarigen zoon Albert 

Strokkel mits dezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

13. Den 24 Januarij 1780, fol.6. 

Op den Requeste van Rutger, Aart, en Marrigie Louws, aller drie meerderjarige nagelatene 

kinderen van Lambert Louws, in leven Stadsmeijer van een erve op de Vossen Weerd, te 
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kennen gevende, dat hun gemelde vader zijnde overleden sij wel genegen waren, om gemelde 

erve in gebruik te houden voor de beloofde pagt van driehondert en vijf guldens jaarlijks, 

dieswegens versoekende dat sij voor de voorschreven pagt van driehondert vijf guldens 

mogen continueren, in welk geval zij het huis, vhee, en hetgeen verder tot het beslaan en 

gebruik van dit erve behoord, sullen blijven behouden en overnemen, en de drie jaren pagt die 

hen lieder vader op aanstaande Petri sou sijn schuldig gevonden als eigen schuld, so ras 

eenigsints doenelijk sal sijn sullen opbrengen, en betalen, en daar voor verbinden personen en 

goederen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

14.  Den 27 Januarij 1780, fol.6vo. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarige Dochter, van wijlen Dus. de Blanche, 

te kennen gevende, dat zij een Hof, van hunne pupillen, leggende aan het Bolwerk, en 

bezwaard met een jaarlijksche Uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid van f.8 - 8 – op 

approbatie van Schep(enen) en Raden verkogt hadden aan Christ Zinnemer voor f.300 - : - 

verzoekende dat Sche(enen) en Raden deze koop geliefden te approbeeren. 

Was geapost:  De bij Requeste gementioneerde verkoop word geäpprobeerd bij dezen. 

 

 

15. Eodem [27 Januarij 1780], fol.6vo. 

Op den Requeste van Zara Wamelink, wede A. Voerman, en de Erfgen(amen) van wijlen W. 

Noorenburg, verzoekende dat in plaatze van wijlen der eerste Suppliante Eheman Albertus 

Voerman, en der twede Suppliant Vader Wendelt Noorenburg, in leven, beide Voogden over 

de minderjaarige kinderen van wijlen J. Wamelink, bij L. Groenewout in egte verwekt, weder 

tot Voogden mogten worden geauthorizeerd de persoonen van Jan Vincent en Wessel Avink. 

Was geapost:  De persoonen van Jan Vincent, en Wessel Avink worden mits deezen 

geauthorizeerd tot Voogden over de minderjarige kinderen, ten Requeste gemeld. 

 

 

16. Eodem [27 Januarij 1780], fol.7. 

Op den Requeste van J.R. van Eem, te kennen gevende dat hij voor zich zelve, en als Vader 

en Voogd over zijne minderjarige kinderen, zeker tusschen hun gemeenschaplijk huis te 

Deventer, zeer voordeelig verkogt hadde aan Peter Polder aldaar voor eene Sa. van f.1175 - : - 

en voorts op conditien, als bij koopcontract ten Requeste annex, breder waaren vermeld, 

verzoekende in zijne opgem(elde) qualiteit, dat Schep(enen) en Raden deeze koop geliefden te 

approbeeren. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop, volgens koopcontract, met het 

exhibitum getekend, en dezen annex word geapprobeerd bij dezen. 

 

 

17. Eodem [27 Januarij 1780], fol.7vo. 

Op den Requeste van de Curateuren in den geabandonneerden boedel van Mr. C. Roldanus, 

verzoekende authorizatie, om zekere hof in de Blekers-Steeg in IJsselmuiden leggende, en nu 

onbeheerd, en blootgesteld aan het spolieeren en berooven, ten profijte des boedels te mogen 

doen bearbeiden, of verhuuren. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits dezen geauthorizeerd, om den 

bij Request gementioneerde Hof, voor één jaar, ten meesten profijte te mogen verhuuren. 
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18. Den 31 Januarij 1780, fol.7vo. 

Op den Requeste van A. Bos, wede van Diepen, verzoekende dat aan haare beide nog 

minderjaarige kinderen Gerardus, en Leida, oud omtrend 25 en 20 jaaren, veniam aetatis 

mogte worden verleend, en voorts tot Executeuren haarer nalatenschap benoemd worden de 

persoonen van Jan Pastoor en Jan van Assen. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word aan der Suppliantes kinderen Gerardus en 

Leida van Diepen geäccordeerd ten fine en effecte als naar regten: en voorts de persoonen van 

Jan Pastoor en Jan van Assen mits deezen geauthorzeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

19. Eodem [31 Januarij 1780], fol.8. 

Op den Requeste van M. Lankhorst en H. van Groenou, in qualiteit als voogden over de 

minderjarge kinderen van wijlen H. Schimmelpenning, verzoekende approbatie van eene door 

hun in die qualiteit gedaane verkoop van een huis op het hoek van de Schepen Steeg, aan de 

persoon van G. van Heerde voor de Sa. van duizend guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeder-Quartier, 

word de ten Requeste gementioneerde verkoop geäpprobeerd mits dezen. 

 

 

20. Den 31 Januarij 1780, fol.8vo. 

Op den Requeste van Jan van Wijhe, te kennen gevende hoe hij na sijn vrouws overlijden het 

huishouden hebbende moeten over de hand slaan, en en genoodsaakt sijnde geworden, sijn 

huis alhier in de Broederstraat te moeten verkopen soals hij dan ook ’t selve verkogt heeft aan 

Mevrouw de weduwe van wijlen de Heer Burgerm(eester) van Ingen voor eene Sa. van 

sevenhondert en vijftig Car(oli) guldens, in mindering van sodanig capitaal van negenhondert 

guldens, waarvoor hetselve huis aan hem gerigtelijk gehypothekeert is alles na inhoud van 

den koopbrief hierbij overgelegt versoekende dat dese verkoop ten opsigte van des Suppliants 

minderjarige soon goedgunstig mogen worden geapprobeert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

gelibelleerde verkoop met het exhibitim getekent, mids dezen geapprobeert; onverkort een 

ieder sijn regt. 

 

 

21. Den 3
den

 Februarij 1780, fol.8vo. 

Op den Requeste van G. van Wijnvoorden, wede J. de Greve verzoekende dat aan haar 

jongste Dogter Catharina venia aetatis mogt worden verleend, oud zijnde 21 jaaren. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word aan des Suppliantes jongste Dogter Catharina 

de Greve geäccordeerd, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

22. Den 7 Februarij 1780, fol.9. 

Op den Requeste van C.V. Moulin en E. Storm, als voogden over de nagelatene kinderen van 

wijlen den Roedendrager W.A. Knoch, om redenen daar bij geallegeerd, versoekende dat 

voorsch(reven) kinderen met namen Willemina Adriana oud 14 j(aaren). Claas Visscher oud 

12 jaaren en Willem oud 9 jaaren, in het Groot Burger Weeshuis mogen worden opgenoomen 

en verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren worden de tijdelijke Buitenvaderen 

van de Groot Burger Weezen, mits dezen geauthorizeerd om de nagelatene minderjarige 
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kinderen van wijlen den Roedendr(ager) W.H. Knoch in het Burgerweeshuis opteneemen en 

te verpleegen. 

23. Den 7 Februarij 1780, fol.9vo. 

Op den Requeste van T. Darendorp, wede Claas Stroombergen verzoekende, dat zeekere 

Erffenis van wijlen haare Moeije B. Stroomberg, aan haare kinderen vervallen, en onder de 

Buitenvaderen van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis berustende, aan haar wegens 

groote armoede, ter alimentatie mag worden uitgereikt. 

Was geapost:  De Buitenvaderen van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis worden mits 

deezen geauthorizeerd om uit de ten Requeste gementioneerde penningen aan de Suppliante, 

zo verre dezelve strekken, weeklijks iets tot alimentatie uittereiken. 

 

 

24. Den 10 Februarij 1780, fol.9vo. 

Op den Requeste van Vrouwe A.J. Vestrinck wede van Ingen, verzoekende om redenen ten 

Requeste gemeld, dat aan Haaren Zoon Henrik van Ingen, oud in zijn 23
ste

 jaar, venia aetatis 

mogte worden verleend. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word aan des Suppliantes Zoon, Henrik van Ingen, 

mits dezen geaccordeerd, ten fine en effecte, als naar rechten. 

 

 

25. Eodem [10 Februarij 1780], fol.10. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, verzoekende dat aan hem, als Executeur 

Testamentair van de nalatenschap van wijlen den E(dele) Alb(ert) Voerman in plaats van 

wijlen Teunis Bakker, als mede Executeur mogt worden toegevoegd de E(dele) Lucas 

Masman. 

Was geapost:  De perzoon van Lucas Masman word mits dezen geauthorizeerd, ten fine als 

bij Requeste gemeld. 

 

 

26. Eodem [10 Februarij 1780], fol.10. 

Op den Requeste van Dr. Strubberg verzoekende dat aan hem, als Executeur van de 

nalatenschap van wijlen de wede van Toever in plaatze van wijlen Teunis Bakker moge 

worden toegevoegd de perzoon van Hermen Valck. 

Was geapost:  De perzoon van Hermen Valck word mits deezen geauthorizeerd ten fine als 

bij Requeste gemeld. 

 

 

27. Den 12 Februarij 1780, fol.10vo. 

Op den Requeste van Hendrik te Rhijn, verzoekende dat hij mogt worden toegelaten, om met 

het Veerschip het welk door Willem den Rooij bevaaren is geweest, en het welk hij door 

aankoop was magtig geworden, als ordinaris Veerschipper van hier op Amsterdam, en vice 

versa te mogen vaaren. 

Was geapost:  De Suppliant word met het Veer van hier op Amsterdam, en vice versa 

gebeneficeerd mits deezen. 

 

 

28. Den 14 Februarij 1780, fol.10vo. 

Op den Requeste van J.R. van Eem, verzoekende, dat, in plaats van wijlen den Hr. 

Burg(emeester) van Ingen, nevens hem, tot mede Curator, in den insolventen boedel van 

wijlen H. Prins, mogte worden geauthorizeerd de perzoon van Jan van der Sluis. 
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Was geapost:  De perzoon van Jan van der Sluis word mits deezen geauthorizeerd ten fine  

als bij Requeste gemeld. 

29. Den 17 Februarij 1780, fol.11. 

Op den Requeste van Tjeert ter Wolde en David de Greve in qualiteit als executeurs van den 

nagelaten boedel van wijlen Reindert van der Meulen en Judith van Millingen in leven 

Ehelieden versoekende te mogen worden geauctoriseert om de onroerende goederen van 

voorschreven nalatenschap bestaande in vier huisen in ’t Broederquartier, ses in het 

Cellebroeder en vier in het Broedequartier publicq ten overstaan van de Heeren Hoofdluijden 

van het Broeder en Cellebroederquartier te mogen verkopen. 

Was geapost:  Het versochten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden de 

Requestranten geauctoriseert ten fine als daarbij versogt. 

 

 

30. Eodem [17 Februarij 1780], fol.11. 

Op den Requeste van Jurrien de Greve, Dries van Gelder en Arent Nieuwenburg H:Z: als 

voogden over de minderjarige dogter van wijlen den Gemeensman G. ten Clooster en 

minderjarige zoon van wijlen Gerhardus ten Clooster, versoekende te mogen worden 

geauctoriseert, om de vastigheden in den boedel van den eerstgemelde bevonden bestaande 

1mo. In een huis op de Oudestraat in het Broederquartier door den overleden selfs bewoond 

geweest. 

2do. In een huis op de Oudestraat Cellebroederquartier door Nicolaas Kroese bewoond. 

3tio. Twe huisen onder een dak staande in de St. Jacobs Steeg Broederquartier op de hoek van 

de Nieuwstraat. 

No.4 een hof over de Vischbrug in de Sak in het Schoutampt van IJsselmuijden, so door de 

overleden selfs gebruikt is geweest. 

5. Een hof mede in ’t Schoutampt van IJsselmuijden waarvan de ingang is tegen over het huis 

van Marten Richen door Aaltie Felix gebruikt. 

Publijcq ten overstaan van de Heeren Hoofdluijden van de respective quartieren te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden de 

Requestranten geauctoriseert ten fine als daarbij versogt. 

 

 

31. Den 17 Februarij 1780, fol.11vo. 

Op den Requeste van Jacob Beekman, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 

eenige vermindering van huur van het Collegie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word des Suppliants 

huure so jaarlijks van het Collegie betaald ter somma van driehondert guldens gedurende den 

tijd van drie jaren vermindert met hondert en vijftig guldens, waarvan het eerste jaar sal 

verschenen sijn op den eersten Meij 1780. 

 

 

32. Eodem [17 Februarij 1780], fol.12. 

Op den Requeste van Pieter Berends versoekende dat aan hem het pakhuis staande aan de 

Vischpoort tegen over de Militaire Wagt in huure mag worden geaccordeert, voor eene Sa. 

van vijftien Car(oli) guldens jaarlijks en sulks in plaats van den tegenwoordigen huurder Jan 

van Wijhe, welke genegen was van de voorschr(even) huure af te sien. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word het versoek ten 

Requeste gedaan, so als hetselve legt, mids dezen geaccordeert. 
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33. Eodem [17 Februarij 1780], fol.12. 

Op den Requeste van Berend Bavinks weduwe, verzoekende, dat in plaats van wijlen haaren 

Eheman, tot voogd over den onmondige kinderen van wijlen George Roeters mogte worden 

geauthorizeerd de perzoon van Evert Top. 

Was geapost:  De perzoon van Evert Top word mits dezen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 
[In marge]: Den 6 Maart 1780. Is tot medevoogd aan E. Top, op desselfs verzoek, geadjungeerd Dr. L.C.H. Strubberg. 

 

 

34. Den 19 Februarij 1780, fol.12vo. 

Op den Requeste van C. Meiboom, J. van Doorn, L. Schouwenberg, B. Gooij, N. Sonnenberg, 

de wede ter Meer, G. Beerthuis en N. van de Rhijn, Veerschipperen van hier op Amst(erdam) 

en vice versa verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd dat den gezamentlijken 

Veerschipperen mogt worden vergunt, om voor gemeene rekening, en in eene keus te vaaren, 

exept de Passagiers, die buiten de Gemeenschap zouden blijven. 

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

overzulks gewezen van de hand. 

 

 

35. Den 22 Februarij 1780, fol.13. 

Op den Requeste van Rutger Geertsen, eigenaer van een huis en hof in Brunnepe beswaart 

met drie jaarlijkse uijtgaande renten aan dezer Stads Geestelijkheid als een van veertien 

stuivers, en een van negen stuivers versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat 

aan hem de gelibelleerde uitgangen tot Paaschen 1779 ingesloten mogten worden 

geremitteerd. 

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

gevolge den Suppliant van de gelibelleerde uitgangen verschenen Paaschen 1779 en de vorige 

agterstallige jaren remissie verleent. 

 

 

36. Eodem [22 Februarij 1780], fol.13. 

Op den Requeste van Hendrik Ruil, verzoekende dat in plaats van wijlen W. Norenburg tot 

mede Executeur in den insolventen boedel van Egbert Weijer mogte worden geauthorizeerd 

de persoon van Jan Kroon. 

Was geapost:  De perzoon van Jan Kroon word mits dezen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

37. Den 22 Februarij 1780, fol.13vo. 

Op den Requeste van Antony Woonink, verzoekende om redenen ten Requeste gemeld, dat 

een bekwaam perzoon mogt worden geauthorizeerd, om het geringe boedeltje van eenen Joh. 

Walmak in leven gegageerd Soldaat, door hem en andere goede lieden meest gealimendeerd, 

te mogen aanvaarden en tot liquiditeit te brengen. 

Was geapost:  De Suppliant Antony Woonink word mits deezen geauthorizeerd, ten fine als 

bij Requeste gemeld. 
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38. Den 26 Februarij 1780, fol.13vo. 

Op den Requeste van Sieuwert de Boer, voor zich zelve, en qqa van zijn broeder en zuster, te 

kennen gevende, dat zij bij substitutie, door wijlen hune ouderen, in hunne testamentaire 

dispositie waaren gesteld tot derzelver halve broeder Marten de Boer zonder wettige 

descendenten voor hun mogte koomen te overlijden. Dat dezelve hunne halve broeder Marten 

de Boer in den jaare 1774 ongehuwd naar Oost-Indien gevaaren was, en Luid Doodledulder, 

kamer Zeeland, op den 5
den

 Maart 1776 in het Hospitaal te Batavia overleden was. Zonder dat 

het ergens bleek, dat hij in dien tusschentijd zoude gehuwd zijn, veel min wettige kinderen 

hebben agterlaten. Verzoekende overzulks, dat zij mogten worden geregtigd verklaard, om de 

nalatenschap hunner heele en stiefouderen voorn(oemde) onlangs alhier in het Buiten 

Gasthuis overleden, als gesubstitueerde Erfgenamen te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

tijdelijke Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis mits deezen Geauthorizeerd, om 

de ten Requeste gementioneerde nalatenschap aan de Supplianten uittetellen, onder cautie 

nogtans van restitutie pro portione, wanneer namaals mogt bevonden, dat er kind of kinderen 

van den gelibelleerden Marten de Boer, ten tijde van het overlijden van den testateur, 

geëxteerd hadden, ten genoegen van de Heeren Presidenten, en onder verdere cautie voor alle 

namaninge, als naar Stadregten. 

 

 

39. Eodem [26 Februarij 1780], fol.14vo. 

Op den Requeste van den E(dele) van Diemen van Lamsweerde Classis h. t. Deput. 

Verzoekende, dat vermits de al nog zwakken toestand van het ministerie, de gewoone 

predikbeurten, ook gedurende het vervullen derzelve door die van het Classis, bij het nu 

voorgevallen overlijden van Dus. A. van de Cop, alleen in de Broederkerk mogten worden 

gedaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word uit aanmerking van de 

tijdsomstandigheden, geaccordeerd mits deezen, edoch bij provisie, en tot wederzeggens toe. 

 

 

40. Den 26 Februarij 1780, fol.15. 

Op den Requeste van J.R. van Eem en J. van der Sluis, als aangestelde Curateuren in den 

insolventen boedel van wijlen Hermen Prins versoekende auctorisatie tot de verkopinge der 

ongerede goederen in dier boedel bestaande in een huis in ’t Bovenquartier en een tuin in de 

Heilige Steeg, en sulks ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden de 

Requestranten geauthoriseert ten fine als daar bij versogt. 

 

 

41. Den 2 Maart 1780. fol.15. 

Op den Requeste van J.R. van Eem en Jan van Dijk Hendrikz: te kennen gevende hoe in den 

boedel van wijlen Gerrit van Nimwegen nog te liquideren staat een aanbesteding van den 

Gemeensman Crof en den Fabriqueur E. Storm, aan welk aangenomenen werk nog ’t een en 

ander ontbreekt, en versoekende auctorisatie om dat werk te laten afmaken, en om de vaste 

goederen ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden publijcq te mogen laten verkopen, en daar 

toe een dag praefigeren. 

Was geapost:  De Requestranten worden mids dezen geauctoriseert om sig in hunne 

qualiteiten van de aannemings penningen van wijlen Gerrit van Nimwegen bij den 

Gemeensman Crof, en consorten omtrent de tabaks schuld te laten korten eene Sa. van 

vijfhondert Car(oli) guldens eens, ten einde daarmede het deficierende van desselfs 
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aangenomen werk door voorschrevene geinteresseerdens moge kunnen worden geperfecteert, 

en worden sij Requestranten wijders tot de verkopinge der vaste goederen in den boedel ten 

Requeste gemeld ten overstaan van de respective Heren Hoofdlieden geauctoriseert mids 

dezen. 

 

 

42. Den 2 Maart 1780. fol.15vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin en den Gemeensman Lucas Masman als 

aangestelde Executeurs en voogden over de nagelaten boedel en minderjarige erfgenamen van 

wijlen den Gemeensman Albertus Voerman, te kennen gevende dat in desen boedel zig 

bevinden navolgende vaste goederen in het Bovenquartier een huis in ’t Broederquartier, een 

derde part in een huis en stal, nog een derde part in een huis en de halfscheid in een huis en 

where, in het Buijtenquartier ses huisen en een hof, voorts een stuk bouwland onder Vecaten, 

een stuk turfland onder het Schoutampt van IJsselmuijden, en eindelijk de halfscheid in een 

erve genaamt den Blokhorst, gelegen onder Goor, en hofhorig aan den hof te Kagelink, 

waarvan de wederhelft toebehoort aan den Heer J. Bosrigter tot Enschede, versoekende 

auctorisatie om dese goederen publijcq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden in de maand 

April te mogen verkopen, en dat met relatie tot het erve den Blokhorst mogen worden 

geauctoriseert, om het aandeel in het selve door een bekwaam prsoon daartoe magtigen mede 

op de gewone wijse en plaatse te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Requestranten worden mids dezen geauctoriseert, om de goederen ten 

Requeste gemeld, so wel binnen dese Stad als buijtendeselve gelegen publijcq ten overstaan 

van de Heeren Hoofdlieden van de respective quartieren te mogen verkopen; uijtgesondert dat 

de halfscheid van het erve de Blokhorst gelegen onder Goor publijcq door een daar toe 

gequalificeert persoon, aldaar ter plaats na costume locaal sal mogen worden verkogt. 

 

 

43. Den 4 Maart 1780. fol.16. 

Op den Requeste van Jurrien de Greve, te kennen gevende hoe hij Suppliant neffens Arend 

Nieuwenburg H:Z: op het versoek van wijlen Gabriel ten Clooster bij Apost(ille) van den 4 

Meij 1776 zijnde aangesteld tot Curator over een Sa. van f.500 - : - door voorn(oemde) 

Gabriel ten Clooster aan zijne als toen nog twe minderjarige kinderen met namen Jacobus en 

Catrina ten Clooster voor haar moeders goed bewesen en toegelegt, sonder dat hij tot eenige 

verdere administratie of voogdijschap gehouden sij, dat een van dese pupillen reeds venia 

aetatis geobtineert hebbende hij dus van de halfscheid van voorn(oemde) bewesen moederlijk 

goed ontheven is, en dat over Catrina ten Clooster vermids het overlijden van derselver vader, 

de personen van Dries van Gelder en de Suppliants medevoogd Arent Nieuwenburg 

Hendrikz: tot voogden sijnde aangesteld deselve oversulks de administratie van dese  

f.250 - : - mede gevoeglijk soo der kunnen op sig nemen dieswegens versoekende, dat sij 

Suppliant mag worden geauthoriseert om voorn(oemde) f.250 - : - aan Catrina ten Clooster 

voor haar moeders goed bewesen over te geven aan Dries van Gelder en Arent Nieuwenburg 

H:Z; en hij van de administratie van die penningen mag worden ontheft. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, word mids dezen geaccordeert, en de 

Suppliant geauthoriseert ten fine als daar bij versogt. 

 

 

44. Den 4 Maart 1780. fol.17. 

Op den Requeste van Maria Louise Knogh geboren Straatman versoekende dat aan hare 

dogter Adriana Cornelia van Duren oud drie en twintig jaren bij der Suppliantes twede 

Eheman verwekt venia aetatis mag worden verleend ten fine en effecte als na regten. 
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Was geapost:  De venia aetatis word aan de Suppliantes  dogter Adriana Cornelia van Duren  

Mids dezen geaccordeert, ten fine en effecte als na regten. 

45. Den 6 Maart 1780. fol.17. 

Op den Requeste van de E(dele) Ant. Klopman te Deventer, verzoekende, als sterk 

geïnterresseerd in den boedel van wijlen de wede J. Schaap, op eergisteren alhier overleden, 

dat tot Executeurs in denzelven boedel mogte gesteld en benoemd worden de persoonen van 

Egbert van Wijhe, en Matthijs van Gelder. 

Was geapost: De persoonen van Egbert van Wijhe en Matthijs van Gelder worden mits dezen 

geauthorizeerd ten fine, als bij Requeste gemeld. 

  
[In marge]: Nog twee Apostillen van den 4den Maart vide post den 6den Maart. 

 

 

46. Eodem [6 Maart 1780], fol.17vo. 

Op den Requeste van Aaltje Harms, huisvrouw van Wolter Neusel, verzoekende dat aan haare 

onnozele zuster, oud 24 jaar eene Kostgevers- proeve in het Geertr(uid) en Cath(arina) 

Gasthuis mogte worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De tijdelijke Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

worden mits dezen geauthorizeerd, om bij provisie, en tot wederzeggens toe, aan de 

Suppliante, voor haaren onnozele zuster uit voorschr(even) Gasthuis te laten volgen eene 

Kostgeversproeve. 

 
[In marge]: Den 23 Maart 1780. Op den nadere Requeste van de Suppliante is haare onnozele zuster in het G(eertruid) en 

C(atharina) Gasthuis ter verpleginge opgenomen.  

 

 

47. Eodem [6 Maart 1780], fol.17vo. 

Op den Requeste van C. Visscher Moulin, en E. Storm als voogden over de twee oudste 

minderjarige kinderen van wijlen W.A. Knoch, alsmede van de Buitenvaderen der Groot 

Burger Weezen, namens drie desselfs kinderen, door hun qqa. wordende verpleegd te zamen 

verzoekende om de nalatenschap van wijlen voorn(oemde) W.A. Knoch, onder beneficie van 

Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Op her rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word aan de 

Supplianten in derzelver qualiteit geaccordeerd, om de boedel van wijlen W.A. Knoch, onder 

beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden, ten fine en effecten als naar regten. 

 

 

48. Den 4 Maart 1780. fol.18. 

Op den Requeste van Egbert de Rooij zeggende, door aankoop eigenaar geworden te zijn van 

de Oude Pottebakkerei buiten de Blaauwehandspoort, en voornemens te zijn, dezelve nu 

onaanzienlijke plaats optetimmeren, waartoe bij ruwe calculatie wel f.600 guldens zoude 

nodig hebben: Verzoekende dat hem tot berging van alle zoorten van koopmanswaaren nog 

mogten vergund worden een gedeelte der opene plaats, daar voor gelegen, alsmede, dat uit 

aanmerking van zijne zwaare aantewendene kosten, de thands daarop liggende zwaare thins 

van twee Goudguldens, moge worden verminderd op één Goudgulden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Kameraars van de Stad, word den Suppliant, 

buiten de Blaauwehandspoort, voor de Oude Pottebakkerei, tot wederzeggens toe, 

geaccordeerd tweederdens van de opene plaats aldaar, van het Bolwerk afgerekend, mits 

blijvende ten minsten agt Rijnlandsche voeten van de Stads-Boomen, alles zo als hem aldaar 

door den Stads Architect is aangewezen. 



Pagina 16 van 225 

En zal dan verder, wanneer hij voorschr(even) oude gebouwen, daar thands zijnde, zal hebben 

verbeterd en opgetimmerd, en voorschr(evene) opene plaats met een bekwaam staketzel 

omtuind, in manieren als bij Requeste is vermeld, de daar thands opliggende thins van twee 

Goudgulden, worden verminderd op één, alsdan integaan op Paasschen 1780 aanstaande. 

 
[In marge]: Ins suo loco.  
 

 

49. Eodem [4 Maart 1780], fol.18vo. 

Op den Requeste van Hermen van Schooten, Wagemaker, verzoekende dat aan hem, tot 

berginge zijner houtwaaren, mogte worden geäccordeerd een gedeelte der ledige plaats buiten 

de Blaauwehandspoort, onder betalinge van zeekere jaarlijksche thins. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Kameraars van de Stad, word den Suppliant, tot 

berginge zijner houtwaaren, buiten de Blaauwehandspoort, voor de Oude Pottebakkerei, tot 

wederzeggens toe geäccordeerd een derde van de openen plaats aldaar, van de Stads Geut 

afgerekend, tot aan het daar zullende geplaatst worden staketzel van Egbert de Rooij, mits 

blijvende agt Rijnlandsche voeten van de Stads Boomen, alles zo als hem aldaar door den 

Stads Architect is aangeweezen. 

En zulks onder betalinge van een jaarlijksche thins van veertien stuivers, ten behoeven van de 

Stad, integaan op Paasschen 1780 aanstaande. 

 

 

50. Den 14 Maart 1780, fol.19. 

Op den Requeste van M. van Dalen, wede Herwaarts te Deventer, verzoekende de 

nalatenschap van wijlen haaren broeder Willem van Dalen, onder beneficie van Inventaris te 

mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

aan de Suppliante geaccordeerd, de ten Requeste gelibelleerde nalatenschap onder beneficie 

van Inventaris te mogen aanvaarden, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

51. Den 20 Maart 1780, fol.19vo. 

Op den Requeste van A.N. Fabius, Ontvanger van het Enser Geld, verzoekende in die 

qualiteit, inventarisatie en executie van den goederen van H. Credier, wegens agterstallige 

pagt van voors(chreven) middel over 1776. 

Was geapost:  De verzogte Inventarisatie en Executie van de goederen van H. Credier, word 

aan den Suppliant in zijnen qualiteit geaccordeerd, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

52. Eodem [20 Maart 1780], fol.19vo. 

Op den Requeste van Cicilia Sluiters, wede van wijlen Hendrik van der Kamp, verzoekende, 

dat bij haar eventueel overlijden, tot Executeurs van haare nalatenschap, mogten worden 

geauthorizeerd de persoonen van Gerrit Arink en Albertus Huisman. 

Was geapost:  De persoonen van Gerrit Arink en Albertus Huisman worden mits deezen 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

53. Eodem [20 Maart 1780], fol.20. 

Op den Requeste van Jannetje Holtkamp, wede Pieter Oedekerk, verzoekende dat in plaatze 

van Jacob Trip, zich elders verhuurt hebbende, nu tot Zetschipper op haar Veerschip van hier 
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op Hoorn en vice versa mogte worden aangesteld de perzoon van Paulus de Vrieze van 

Meppeld. 

Was geapost:  De perzoon van Paulus de Vrieze word mits deezen provisionelijk, en tot 

weerzeggens toe geauthorizeerd tot Zetschipper op het Beurtschip tusschen Hoorn en hier, 

vice versa, en word dien ten gevolgen met de Kleine Burgerschap deezer Stad gebeneficeerd, 

mits doende den eed daar toe staande. 

 

 

54. Den 20 Maart 1780, fol.20vo. 

Op den Requeste van R. Oudt, wede wijlen D. Lotsen, verzoekende, dat in plaats van wijlen 

haaren Eheman, andere persoonen mogten worden geauthorizeerd tot Executeurs in de 

nalatenschap van wijlen Geertruij Wilson, wede Corn(elis) van den Belt in het H(eiligen) 

G(eesten) Gasthuis overleden. 

Was geapost:  De perzoonen van de E(dele) Egbert Baltus van Campen en Herman Nuis 

worden mits deezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

55. Eodem [20 Maart 1780], fol.20vo. 

Op den Requeste van dezelve, verzoekende, dat de andere persoonen mogten worden 

geauthorizeerd tot voogden over M.E. van Duuren en Corn(elis) van Duuren in plaats van 

wijlen haar man, en wijlen Dr. A. Balkman. 

Was geapost:  De persoonen van Frans Gunning en Egbert de Rooij worden mits deezen 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

56. Den 20 Maart 1780, fol.21. 

Op den Requeste van C. Visscher Moulin, als voogd over de nog minderjarige kinderen van 

Bern. Veen verzoekende dat in plaats van wijlen zijn medevoogd Jan van de Wal, weder tot 

voogd over voors(chreven) pupillen mag worden geauthorizeerd desselfs zoon Berend van de 

Wal. 

Was geapost:  De perzoon van Berend van de Wal word mits dezen geauthorizeerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

57. Den 21 Maart 1780, fol.21. 

Op den Requeste van de wede van H.F. Hiliger, Bewoonderesse en eigenaaresse van een 

huisje in Brunnepen: verzoekende drie jaaren remissie van een jaarlijksche uitgang van  

f.1 - 15 - ten behoeven deezer Stads Geestelijkheid versch(eenen) Paasschen 1777, 78, en 79, 

op gem(eld) huisje leggende: En zulks om haare notoire armoede en langduirige ziekten. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante het jaar uitgang verscheenen Paasschen 1780, aan het 

Comptoir van de Geestelijkheid zal hebben voldaan, worden de drie agterstedige jaaren 

uitgang, ten Requeste gementioneerd, aan de Suppliante geremitteerd bij dezen. 

 

 

58. Den 20 Maart 1780, fol.21vo. 

Op den Requeste van Dirk Wintmars versoekende voor sijne dogter Christina in de maand 

Junij aanstaande oud 25 jaren, en sijn soon Gerhardus Johannes Wintmars in dieselve maand 

20 jaar staande te worden venia aetatis ten fine en effecte als na regten. 
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Was geapost:  De versogte venia aetatis word aan Christina Wintmars, en Gerhardus 

Johannes Wintmars ten Requeste gemeld, mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als na 

regten. 

 

59. Den 23 Maart 1780, fol.21vo. 

Op den Requeste van M. Schierhout, wede G. ten Klooster, verzoekende eenige mobilia, zo 

voor ruim een half jaar, door zeekeren N. van Zonen, clandestin van hier vertrokken, op haare 

wheere agtergelaten zijn, voor de schuldige huishuire te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De Suppliante word geauthorizeerd, om de ten Requeste gementioneerde 

goederen op haare wheere berustende, ad opus jus habentium, door den Vendumeester te 

mogen doen verkoopen. 

 

 

60. Den 25 Maart 1780, fol.22. 

Op den Requeste van F. Gunning, huurder van eene Stads Maate, in de Bovenbroeksweg 

gelegen: verzoekende de overige huurjaaren deezer Maate te mogen overdoen aan den 

Gemeensman H.J. Crof. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd mits deezen, en dien 

volgens de E(dele) H.J. Crof in de huire der ten Requeste gementioneerde Stads Maate 

gecontinueerd, mits zich gedragende na de conditien der verhuuringe. 

 

 

61. Eodem [25 Maart 1780], fol.22. 

Op den Requeste van M. Nieuwenhoek, wede Ger. Nieuwenhuis, verzoekende, dat bij haar 

eventueel overlijden, tot Executeurs haare Testamentaire despositie en nalatenschap mogten 

worden geauthorizeerd de persoonen van Joost Rinkelaar, en Hendrik Westerhof, onder genot 

van 14 guldens ieder uit haare nalatenschap. 

Was geapost:  De persoonen van Joost Rinkelaar en Hendrik Westerhof worden mits deezen 

geauthorizeerd ten fine en in manieren als bij Requeste gemeld. 

 

 

62. Eodem [25 Maart 1780], fol.22vo. 

Op den Requeste van de E(dele) Bern. Twenth, verzoekende dat in plaats van wijlen B. 

Hagewold, tot zijn mede-Executeur in de nalatenschap van wijlen Christ. Jagers mogte 

worden de E(dele) Kier van der Weide. 

Was geapost:  De perzoon van de E(dele) Kier van der Weide word mits dezen 

geauthorizeerd ten fine, als bij Requeste gemeld. 

 

 

63. Eodem [25 Maart 1780], fol.23. 

Op den Requeste van denzelven B. Twenth, verzoekende authorizatie, van het woonhuis van 

wijlen C. Jagers, het geen in publieke veilinge geen geld had kunnen gelden, nu voor  

f.300 - : - uit de hand te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De Suppliant word in zijne qualiteit geauthorizeerd, om het ten Requeste 

gementioneerde huis, ten meesten prijze en profijte des boedels, uit de hand te mogen 

verkoopen. 

 

 

64. Eodem [25 Maart 1780], fol.23. 
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Op den Requeste van Johanna Kars, wede C. (Jan Christoph) Heineman oud 63, geboortig van 

Twello doch hier 30 jaaren gewoond hebbende, verzoekende wegens de nu haar 

overgekomene blindheid, met eene Kostgevers proeve in het Heil(igen) G(eesten Gasthuis te 

mogen worden gebeneficieert. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Provisooren van het Heil(igen) G(eesten) Gasthuis 

Worden de de tijdelijke Kerkmeesteren mits deezen geauthorizeerd, om de Suppliante in 

hetzelve Gasthuis op te neemen en te verplegen. 

 

 

65. Eodem [25 Maart 1780], fol.23vo. 

Op den Requeste van de wede van Diepen, en de kinderen van wijlen P. Elseneur, 

verzoekende dat in plaats van wijlen hunne respectiven vader en man tot Executeuren van den 

Testamente van wijlen Janneke van Diepen, wede G. van Rechteren, mogen worden 

geauthorizeerd persoonen van Hermen Valkenier en Gerrit van Diepen. 

Was geapost:  De persoonen van Hermen Valkenier en Gerrit van Diepen worden mits 

deezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

66. Eodem [25 Maart 1780], fol.23vo. 

Op de Requeste van Jan Fredrik Schilder, verzoekende als vader en voogd zijner nog 

minderjarige kinderen, tot stuur zijner gemeene huishouding te mogen negotieeren 300 à 350 

guldens en daarvoor, desnoods te mogen verbinden een huis, hof en land, tusschen hem en 

voor(noemde)n zijne kinderen gemeen onder IJsselmuiden in de Baane gelegen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word de 

Suppliant als vader en voogd zijner minderjarige kinderen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

67. Eodem [25 Maart 1780], fol.24. 

Op de Requeste van J.G. Cuiper, G.W. Kloek, en E.S. van Slangenburg, te zamen voogden 

over den minderjarigen zoon van wijlen Jannes Middelberg, aan de eene zijde, en A. Bakkens, 

desselfs nagelatene wede aan de andere zijde: verzoekende, ieder voor zich, approbatie van de 

tusschen hun, nopens de aan de tweede Suppliante versprookene tugt, gemaakte schikking en 

convenant, breder ten Requeste gedetailleerd, en waarbij tot afkoop deezer tugt, aan dezelve 

zoude volgen den nagelaten inboedel, door onpartijdige getaxeerd op f.650 - : - . 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder-quartier, word de 

ten Requeste gemaakte schikkinge tusschen de Supplianten in hunne qualiteit, en hunner 

pupillen Stiefmoeder, zo als die legd, geäpprobeerd mits deezen, en de Supplianten 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

68. Eodem [25 Maart 1780], fol.24vo. 

Op den Requeste van de kinderen en Erfgenamen van wijlen den Rector P. van Dorp, 

verzoekende dat aan hun, mogte worden geäccordeerd het volle vierdedeel jaar Tractament, 

waarin hunne vader was komen te overlijden. 

Was geapost:  De Ontvanger van deezer Stads Ecclesiastique goederen, word mits dezen 

geauthorizeerd, om aan de Supplianten te betalen het Tractament van wijlen derzelver vader, 

de Rector P. van Dorp, tot aan den dag van desselfs overlijden toe, en langer niet. 
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69. Den 7 April 1780, fol.24vo. 

Op den Requeste van Egbert van Wijhe, en Matthijs van Gelder, als aangestelde Executeurs 

over de nalatenschap van wijlen Maria van den Andel, in leven wede Jan Schaap verzoekende 

om ten Requeste geallegeerde redenen om de twe huisen staande alhier op de Vischmarkt 

publijcq ten overstaan van de heeren Hoofdlieden van het Broederquartier ad opus jus  

habentium te mogen verkopen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en de 

Requestranten geauctoriseert ten fine als daar bij verzogt. 

 

 

70. Den 10 April 1780, fol.25. 

Op den Requeste van Hendrik van Ingen, versoekende te mogen worden geadmitteerd om 

parthijen voor de Hoge en Lage Banke dezer Stad advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Requestrant Mr. Hendrik van Ingen word mids dezen geadmitteert om 

parthijen voor de respective Rechtbanken dezer Stad advocando te mogen bedienen. 

 

 

71. Den 10 April 1780, fol.25vo. 

Op den Requeste van R. Oudt wede wijlen den E(dele) David Lodzen, verzoekende bij 

continuatie, met het onlangs aan wijlen haaren Eheman geaccordeerde waarneemen van Stads 

Apotheek te mogen worden gebeneficeert. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante zich bij continuatie van eenen goeden Provisor in 

haare Apotheek zal voorzien houden, word dezelve bij Provisie, en tot weerzeggens toe, in het 

waarneemen van de Stads Apotheek gecontinueerd. 

 

 

72. Eodem [10 April 1780], fol.25vo. 

Op den Requeste van Menso, Barend en Abraham Lankhorst, en Jurgen Kok, te zamen 

voogden over de nagelatene onmondige dogter van wijlen Otto van de Weteringe, 

verzoekende in die qualiteit, om redenen, de nalatenschap van voor(noemde) O. van de 

Weteringe, onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Het word den Supplianten geäccordeerd om de ten Requeste gementioneerde 

nalatenschap van wijlen Otto van de Weteringe, in hunne qualiteit, onder beneficie van 

Inventaris te mogen aanvaarden ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

73. Den 13 April 1780, fol.26. 

Op den Requeste van de Schaffers, van de ongetrouwde Duffelmakersknegten Bussche, te 

kennen gevende, dat zij, maar zes in het getal zijnde, drie hunner zederd lange ziek en tot 

lasten deezer Bussche geweest waaren, waardoor al hun voorraad van geld geabsorbeerd was, 

verzoekende Stadswegen nu eenig onderstand tot soutien hunner Bussche. 

Was geapost:  De Supplianten worden gebeneficeert met vijfentwintig guldens, eens: te 

betalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen, uit de lopende kamer. 

 

 

74. Eodem [13 April 1780], fol.26. 

Op den Requeste van Claas Peters, Meijer van een Geestelijk Erve op Zalk, en Aalt Dirks 

mede in Zalk woonagtig, verzoekende de eerste van zijne overige lopende, en de bij Apostille 

van den 23 April 1778 hem mede geäccordeerd dubbeld pagtjaar te mogen worden ontslagen, 

en de tweede, om daarin, op gelijken voet wederom te mogen worden gecontinueerd. 
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Was geapost:  Op het rapport van den tijdelijken Heeren Kameraar van de Geestelijkheid 

word de Suppliant Claas Peters van de pagt van het ten Requeste gementioneerde Erve 

ontslagen, en daarin, voor het lopende, en nog een volgend pagtjaar ingevolge Apostille van 

den 23 April 1778 weder gecontinueerd de twede Supliant Aalt Dirks, mits binnen den tijd 

van zes weeken reparerende de, op gemelde Erve, nog mankeerende en hem aangewezene  

defecten, en betalende bij de nieuwe verpagtinge het plakkegeld daartoe staande. 

 

 

75. Eodem [13 April 1780], fol.26vo. 

Op den Requeste van Johanna Bikking, huisvrouw van Arend van Zanten alhier opgevoed 

zijnde in het Arme Weeshuis, en deswegen verzoekende dat de tijdelijke Buiten Vaderen van 

voorschr(even) huis, mogten worden geauthorizeerd, nopens de afkoop van haare eventueele 

nalatenschap met haar te mogen contracteeren, ingevolge de Resolutie daar van zijnde. 

Was geapost:  De tijdelijke Buiten Vaderen van de Arme Weezen worden mits deezen 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

76. Eodem [13 April 1780], fol.27. 

Op den Requeste van B. Lankhorst L.Z. en Mr. F.L. Rambonnet, als Executeuren in den 

geabandonneerden boedel van Mr. C. Roldanus aan de eene, en B. van Goutum aan de andere 

zijde te zamen te kennen gevende, dat tusschen gem(elden) C. Roldanus en B. van Goutum, 

eenige maanden voor het vertrek des eerstgenoemden, ter goede trouwe was gecontracteerd, 

nopens de onderlinge permutatie hunner stallen, agter hunne huisen in de Boven Hofstraat 

gelegen; doch dat wegens een tusschengekomen different over een geömitteerde halve 

schoorsteen, dit contract nog zonder uitdrukking van den datum gebleven was, gelijk ook de 

volle kooppenningen welke B. van Goutum aan C. Roldanus moeste toegeven, nog niet 

betaald waaren. Waarom zij nu beide verzochten dat Schep(enen) en Rad(en) deeze gedaane 

koop en respective permutatien, als voor voors(chreven) boedel vóórdeelig, geliefden te 

approbeeren en ratificeeren. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde koopen en ruilingen, tusschen de eerste 

Supplianten in hunne qualiteit, en de twede Suppliant B. van Goutum worden mits dezen 

geapprobeert en geratificeerd. 

 

 

77. Eodem [13 April 1780], fol.27vo. 

Op den Requeste van Jurrien Leijdenaar, gegageerd Ruiter, oud 80 jaren, doch lange jaaren 

hier hebbende gewoond, verzoekende, wegens zijne hooge ouderdom, en onmagt zich zelve te 

kunnen redden, dat hem eene Kostkopers proeve in het Boven Gasthuis mogt worden 

geaccordeerd offereerende van zijn gagement daarvoor jaarlijks ten behoeven van 

voors(chreven) Gasthuis te zullen betalen zeventig Car(oli) guldens: blijvende dan nog bij zijn 

overlijden zijne nalatenschap ten profijte van hetzelve huis. 

Was geapost:  De tijdelijke Kerkmeesteren van het Geert(uid) en Cath(arina) Gasthuis 

worden mits dezen geauthorizeerd, om aan de perzoon van Jurrian Leijdenaar eene 

Kostkopers proeve in het voorschr(even) Gasthuis te doen genieten op conditien, als ten 

Requeste gemeld. 

 

 

78. Eodem [13 April 1780], fol.28. 
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Op den Requeste van Reinder Morren, verzoekende dat hij mogte worden toegelaten, om met 

het nieuwe Karvielschip van Gerrit Beerthuis, hetwelke hij door aankoop magtig geworden 

was, als Ordinaris Veerschipper van hier op Amsterdam, en vice versa te mogen vaaren. 

Was geapost:  De Suppliant word het met Ordinaris Veer van hier op Amsterdam, en vice 

versa gebeneficeert mits dezen. 

 

 

79. Den 15 April 1780, fol.28vo. 

Op den Requeste van Hermen van Schoten en Gezina van Laar Ehel(ieden) te kennen 

gevende, hoe wijlen haar moeder Bartie Storm in leven weduwe Wouter van Laar tot op haar 

overlijden is geweest Binnen Moeder van het huis genaamt de Belt; waarvan de 

Requestranten dan nog competeert vijf maanden tractament bedragende jaarlijks sestig 

Car(oli) guldens, als mede meideloon en emolumenten in ’t jaar geschat op dertig gelijke 

geludens beide gerekent van den 5 Junij 1778 tot ultimo October daaraanvolgende als sijnde 

haar voor(noemde) moeder overleden den 9 September dog dit huis door hun lieden 

bedienden waargenomen tot voorn(oemden) tijd toe, en van welk tractament door hen lieden 

nog moet worden voldaan de kinderen van van den overleden Gemeensman Woltgraft ad 20 

guldens, overzulks versoekende dat hen lieden goedgunstiglijk mogte worden toegelegt een 

half jaar tractament van vorengemelde officie, alsmede de vijf maanden meideloon en 

emolumenten tot dit officie behorende gerekent van den 5 Junij 1778 tot ultimo October 

daaraanvolgende. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden 

dien ten gevolge aan de Supplianten het gelibelleerde half jaar tractament als mede de vijf 

maanden meideloon en emolumenten toegelegt mids dezen. 

 

 

80. Den 15 April 1780, fol.29. 

Op den Requeste van de weduwe van wijlen den Gemeensman G. Vriese te kennen gevende 

hoe sij een huis is hebbende aan de Hagenpoort op de hoek van de Keiserstraat, beswaart met 

een jaarlijkse thins ad f.11 - 4 - als mede nog een huisie op de Burgwal nevens de Hagenpoort 

beswaart met een jaarlijkse thins ad f.1 - 8 – te betalen aan dezer Stads Ontfanger, dat sij door 

onmagt van te kunnen betalen daar thans van schuldig is de Sa. van f.75 - 12 - , versoekende 

dat aan haar eenige jaren mogen worden geremitteert en de thins in ’t vervolg wat 

gemodereert. 

Was geapost:  De Suppliante word begunstigt met de Sa. van vijf en twintig guldens, eens, 

om deselve aan hare agterstedige uitgangen te korten, mids dan ook deselve agterstedige 

uitgangen binnen een half jaar promptelijk aanbetalende. 

 

 

81. Den 17 April 1780, fol.29vo. 

Op den Requeste van Dr. R. Sandberg te Zwol, daar bij te kennen gevende, dat hij ten 

behoeven, en op ordre van deezer Stads Geestelijkheid met pandinge uitgewonnen hadde 

Gerrit Hoekman te Genemuiden wegens agterstedige landpagt en den Cornet Guldener te 

Hasselt, wegens onbetaalde uitgangen uit desselfs huis aldaar: Dat daarop ook de 

Geestelijkheid wel aan haar agterwezen geraakt was, dog dat daarop, bij de eerste, de kosten 

en verschotten bedragen hadden f.16 - 11 - en bij den laatsten f.28 - 6 - dat hij Suppliant ter 

bekominge deezer kosten nu weer tegens bepandede zoude moeten procedeeren: dog dat hij 

vreezende dat zulks tot notoire schade der Geestelijkheid zoude strekken, alzo de 

eerstgen(oemde) niets in bonis hadde, en de laatste het huis zoude moeten laten verkopen, en 
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dus de Geestelijkheid haar uitgang verliezen, overzulks vraagde, hoe hij zich hier zoude 

moeten gedraagen. 

Was geapost:  De Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid word mits deezen geauthorizeerd, 

de bij Requeste geannecteerde Rekeningen van Salaris en Verschotten aan den Advocaat 

Sandberg uit der Geestelijkheids lopende kamer te voldoen. 

 

 

 

82. Eodem [17 April 1780], fol.30. 

Op den Requeste van Egbert Gerrits, Meijer op het Kleine Oever, en mede in huure hebbende 

het Geestelijkheids zogenaamde Morrhen Erve [In de marge het Luiren Erve], verzoekende 

hetzelve voor een dubbeld pagtjaar in huure te mogen hebben, mits daarop stellende een 

Plasmoolen, en verder merkelijk mestende en verbeterende. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de voorgeslagen Plasmoolen op het Morrhen Erve zal 

geplaatst hebben, en voorts aangetoond dat hij de beloofde verbeteringen aan voors(chreven) 

Erve zal hebben gepraesteerd, zal hem hetzelv Erve voor een dubbeld pagtjaar, voor de oude 

pagt worden aangeschreven, mits bij de nieuwe verpagtinge betalende het Plakkegeld daartoe 

staande. 

 

 

83. Den 20 April 1780, fol.30vo. 

Op den Requeste van Mr. R. Bondam, verzoekende Parteien voor deezer Stads Banken 

advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant word mits dezen geadmitteerd, om Parthijen voor deezer Stads 

Banken, advocando te mogen bedienen. 

 

 

84. Den 22 April 1780, fol.30vo. 

Op den Requeste van Berendina Bantjes, gesepareerde huisvrouw van Ass(uerus) van den 

Noort, verzoekende andermaal, uit de voorhanden zijnde, en onder haar zuster A. Stuurman, 

geb(oren) Bantjes, berustende de contante boedelpenningen, tot haar nodig onderhoud te 

mogen ontvangen eenhonderd guldens, en zulks ter goeder rekening van haare ouderlijke 

erfportie. 

Was geapost:  De perzoon van Alijda Stuurman, geb. Bantjes, word mits dezen 

Geäuthorizeerd, om uit de nalatenschap van haare ouderen, en de daar bij voorhanden zijnde 

contante penningen, alsmede Erfgenaame, aan de Suppliante, ter goeder rekeninge uittetellen 

eene Sa. van éénhonderd Caroli guldens. 

 

 

85. Eodem [22 April 1780], fol.31. 

Op den Requeste van de Buiten Vaderen der Groot Burger Weezen, te kennen gevende, dat zij 

door de tusschen de respective Erfgenamen hangende differenten, nu al zederd drie jaaren 

geene betaling konden erlangen, van de zodanige uitgang van f.21 - : - jaarlijks, als aan 

voorn(oemde) Weezen competeerde uit het huis van wijlen Dirk Poole, staande in de 

Broederstraat alhier, verzoekende overzulks authorizatie hetzelve huis ten overstaan der 

Heeren Provisooren, ad opus jus habentium publiek te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De Supplianten worden mits dezen geauthorizeerd ten fine als bij Requeste 

gemeld. 
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86. Den 22 April 1780, fol.31vo. 

Op den Requeste van G.R. van Eem, en Jan van Dijk Hendr. Z: in qualiteit als Curateuren en 

Executeuren in den geabandonneerden boedel van wijlen Gerrit van Nimwegen, te kennen 

gevende dat sij met den Gemeensman H.J. Crof wegens het door gem(elde) van Nimwegen 

aangenomen dog tot nog toe onafgemaakte werk geaccordeert waren, dat sij aan 

voorn(oemde) gem(elde) H.J. Crof souden laten valideren, en in rekening korten de Sa. van 

f.100 - : - waaronder mede betaald souden gerekend worden sodane twintig Car(oli) guldens, 

als deselve wegens gedane leverantie aan den boedel al nog te vorderen heeft, versoekende  

Dat ’t selve accoord aldat mogte worden geapprobeert. 

Was geapost:  Het accoord ten Requeste gemeld word mids dezen geapprobeert. 

 

 

87. Den 1 Meij 1780, fol.32. 

Op den Requeste van Jan Crips, geboren Groot Burger alhier en wonende aan de Pellemole 

even buijten de Stad, dat al zedert vijftien jaren dezer Stadsweide genaamt Seveningen met 

sijn Rundvhee nevens andere Groot Burgers heeft beslagen, dat de Heeren Weidemeesteren 

hem sulks sonder speciale auctorisatie van hun Wel Ed(ele) Hoog Achtb(are) niet verder 

willende permitteren oversulks seer ootmoedig verzoekende, dat hij nevens ander Groot 

Burgers dezer Stad van het gebruik van gemelde Weide in dit en volgende jaren moge 

profiteren. 

Was geapost: Het word den Suppliant mids dezen geaccordeert, op dezer Stadsweide op 

Seveningen in gelijkheid van de anderen Groot Burgers dezer Stad te mogen beslaan, edog tot 

wederzeggens toe. 

 

 

88. Den 2
den

 Meij 1780, fol.32vo. 

Op den Requeste van J.C. Evers, en de voogden over de minderjaarige Zoon van wijlen Dr. 

G.A. Herweijer, verzoekende authorisatie, om tot provisioneele redding haarer nog 

gemeenschappelijken boedels en afbetaling der pressanste schulden, tot lasten des boedels, en 

desnoods onder verband van Obligatien of vaste goederen van denzelven, tegen de minste 

interest te mogen negotieeren eenduizend Caroli guldens. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits dezen geauthorizeerd, ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

89. Den 6 Maij 1780, fol.32vo. 

Op den Requeste van Jan Boncaten in qualiteit als eenig overgebleven voogd over Hendrik 

Willems van Uinen nagelaten Zoon van wijlen Frans van Uinen, versoekende dat 

bovengenoemde zijnen pupil Hendrik Willem van Uinen in het Groot Burger Weeshuis deser 

Stad mogte worden opgevoed. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisooren worden de Buitenvaderen der 

Groot Burgerweezen mits deezen geauthorizeerd, om de ten Requeste genoemde pupil des 

Suppliants met name Hendrik Willems van Uinen in het voorsch(reven) Groot Burger 

Weeshuis op te neemen en te verpleegen. 

 

 

90. Den 8 Meij 1780, fol.33. 

Op den Requeste van den E(dele) Egb. B. van Campen als Kerkmeester van het H(eiligen) 

G(eesten) Gasthuis te kennen gevende hoe hij met goedvinden van de Heeren Provisoren aan 

eenen Hendrik Teesink en Hendrina van den Hof, Ehel(ieden) van Amsterdam de eerste oud 
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60 en de 2
de

 oud 53 jaren hadde verkogt twee Kostkopers proeven in hetselve huis voor eene 

Sa. van twe duizend seshondert Car(oli) guldens, sullende haar verblijf houden in het vertrek 

laatst door wijlen Lambert Koppert bewoont geweest van welke versprokene penningen ten 

eersten een en twintig hondert guldens souden worden betaald, en de overige penn(ing)en 

expiratie van en jaar onder verland van een obligatie ten laste van Holland en Westfriesland 

ten Comptoire Amsterdam versoekende daarover H.W.H.Achtb. approbatie. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mid sdezen geaccordeert, en dien ten  

gevolge het ten Requeste gemelde convenant geapprobeert wordende wijders de Requestrant  

in sijne qualiteit geauthoriseert, om uijt de ten eersten te betalene een en twintig hondert 

guldens af te lossen sodane Sa. van vijftien hondert guldens, als het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis ten behoeve van de Overijsselsche Praebende Societeit alnog verschuldigt is. 

 

 

91. Eodem [8 Meij 1780], fol.33vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis te kennen 

gevende hoe sij met communicatie en goedvinden van de Heeren Provisoren van ’t selve huis 

de kost en inwoning hadden verkogt aan de wede van Jan van den Brink oud 66 jaren in een 

huisie op de plaats aan de lange zijde door de wede Brouwer bewoond geweest voor een 

duizend en vijf en seventig guldens waarvan agthondert guldens ten eersten, en de overige 

twehondert vijf en seventig guldens na hare dood uijt derselve nalatenschap souden betaald 

worden, verzoekende daar toe approbatie. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids (dezen) geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Requestranten geauctoriseert om de Kostkopers proeve aan de wede Jan van den 

Brink toe te staan voor eene somma van agthondert Car(oli) guldens bij derselve omtrede in ’t 

selve huis te betalen, en dan nog eene somma van twehondert vijf en seventig Car(oli) 

guldens na dode uijt hare nalatenschap te vinden en uijt te reiken, mids de voorschrevene 

weduwe voor deze laatstgemelde Sa, van twehondert vijf en seventig Car(oli) guldens 

behoorlijke en sufficiente cautie stelle ten genoegen van Schepenen en Raden. 

 

 

92. Den 11 Meij 1780, fol.34. 

Op den Requeste van Arend van Dijk, gebooren Groot Burger, en woonagtig buiten de 

Haagepoort op de Scheeps Timmerwerf, verzoekende in gelijkheid van andere Burgeren, 

mede op Zeveningen te mogen weiden. 

Was geapost:  Het word den Suppliant geaccordeerd, om voor dezen lopenden jaare, 

Zevelingen te mogen beweiden. 

 

 

93. Den 16 Meij 1780, fol.34vo. 

Op den Requeste van H.J. Croff te kennen gevende hoe hij tot Hoofdman van het 

Bovenquartier zijnde aangesteld uijt dien hoofde vermijnde vrij te kunnen weiden mids 

betalende het molegeld daar toe staande, in ’t Boverbroek, hebbende thans sijn Domicilium 

Citandi in het Bovenquartier, en ook voornemens sijnde desselfs vhee binnen dese Stad te 

stallen, dat hem egter sulks door de Heeren Hoofdlieden van dat quartier verweigert wierde, 

versoekende oversulks permissie tot het beslaan ven gemelde broek. 

Was geapost:  Het word den Requestrant mids dezen geaccordeert om gedurende dit jaar het 

Bovenbroek te mogen beslaan. 

 

 

94. Eodem [16 Meij 1780], fol.34vo. 
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Op den Requeste van Egbert van Wijhe, versoekende desselfs steenhekke eenige voeten 

vooruijt te zetten. 

Was geapost:  Het word den Suppliant mids dezen geaccordeert om volgens aanwijsing en 

afbaking van den Architect ten Holt, desselfs steenhek buijten de Louwenpoort te vernieuwen 

en vooruijt te zetten. 

 

 

 

95. Den 16 Meij 1780, fol.35. 

Op den Requeste van Truij Peters wede Arend Vos, te kennen gevende dat sij aan haar dogter 

Aartie Aarts in haar eerste huwelijk bij Aart Swiers verwekt bij ’t ingaan van haar twede 

huwelijk voor vaderlijk erfgoed hadde bewesen eene Sa. van f.1700 - : - , dat dit bewijs nu de 

gesteldheid des boedels te hoog geweest zijnde, sij als nu versogte, dat aan haar mogte 

worden gepermitteerd om het selve sodanig te reduceren en verminderen als het juiste 

gesteldheid van haar boedel best sal bevnden worden overeen te komen, en dat ter dien fine 

een of meer [esonen mogen worden gecommitteert om de situatie derselve boedel op te 

nemen. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

96. Den 16 Meij 1780, fol.35. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het Boven Gasthuis, en de Buijtenvaderen van het 

Kinderhuis als Erfgenamen van Evert Groenewoud, te kennen gevende, dat hun uijt de 

nalaenschap van voorschr(even) Evert Groenewoud competeert eene Sa. van f.400 - : - . dat 

voor dese Sa. gerigtelijk verbonden is het huis, erve en where staande in de Kerksteeg op de 

hoek van de Hofstraat, toebehorende aan Jan Eikman, dat dese gem(elde) Sa. niet kunnende 

betalen sig aangeboden hade, dit huis gewillig aan sijne Crediteuren te cederen, versoekende 

tot dese verkoping ad opus jus habentium H.W.E.H.A. qualificatie. 

Was geapost:  De versogte verkoping van het huis ten Requeste gemeld ad opus jus 

habentium ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Buijtenquartier word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

97. Den 16
den

 Maij 1780, fol.35vo. 

Op den Requeste van Aart Egbers, te Grafhorst, verzoekende wegens zijne armoede en ziekte, 

remissie te mogen erlangen, van twee jaaren uitgangen op zijn huis in Grafhorst leggende, 

gemeen met zijn naastgelegen huis en voor zijn aandeel bedragende jaarlijks twee 

Goudguldens. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde uitgang verscheenen geweest Paasschen 

1778 en 1779 word voor de halfscheid aan den Suppliant geäccordeerd mits dezen. 

 

 

98. Eodem [16 Maij 1780], fol.35vo. 

Op den Requeste van Jacoba Bruggink, alhier geälimenteerd geweest zijnde in het Arme 

Weeshuis, verzoekende authorizatie op de Buiten Vaderen van het Arme Weeshuis om met de 

Suppliante te mogen treden tot afkoop van het zelve huis. 

Was geapost:  Het word de Suppliante geäccordeerd, om met de Buitenvaderen van de Arme-

Weezen te mogen treden tot afkoop van het zelve huis, ingevolge de Resolutie daar van 

zijnde. 
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99. Den 18
den

 Meij 1780, fol.36. 

Op den Requeste van de tijdelijke Buiten Vaderen van de Groot Burgerweezen: te kennen 

gevende, dat voorn(oemde) Groot Burger Weeshuis, een uitgang hadde groot f.21 - : - guldens 

jaarlijks ten lasten het huis van de Erven Dirk Onkhuis, in de Broederstraat dat, bij defect van 

regte eigenaren deeze uitgang, veele jaaren onbetaald geweest zijnde, het zelve huis nu 

onlangs ten overstaan der Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier geveild was, dog  

Geene kopers zich hadden opgedaan: Waarom zij verzochten, dat zij Supplianten in hunne 

qualiteit, ten behoeven van het zelve Groot Burger Weeshuis, aan dit gement(ioneerde) huis 

mogen geeigend worden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geäccordeerd mits deezen; en, bij 

defect van kopers, het huis ten Requeste gementioneerd, voor de daar op liggende uitgang aan 

de Groot Burger Weezen vervallen verklaard. 

 

 

100. Den 18 Meij 1780, fol.36vo. 

Op den Requeste van B. Lankhorst Laur.Z: en Mr. F.L. Rambonnet, in hunne qualiteit als 

aangestelde Curateuren in den geabandonneerden boedel van Mr. C. Roldanus, versoekende 

dat de vaste goederen bestaande in een huis op de Oudestraat, een huis in de Boven Hofstraat, 

een stal in de Boven Hofstraat, en een tuin in het Drostampt van IJsselmuijden ten overstaan 

van de Heeren Hoofdlieden mogten worden verkogt. 

Was geapost:  De versogte verkoping ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het 

Cellebroederquartier word mids dezen geaccordeert. 

 

 

101. Den 22 Meij 1780, fol.37. 

Op den Requeste van de tijdelijke Weesemeesteren van het Groot Burger Weeshuis, te kennen 

gevende, dat op den 19 dezer maand overleden zijnde Geesie Kruiskamp weduwe van wijlen 

Hendrik van Marle en nalatende drie soonen, Jan, Willem, en Gerrit, alle van Grootburgers 

ouders geboren; versoekende de nalatenschap van voorn(oemde) Geesie Kruiskamp te mogen 

aanvaarden, en hare drie kinderen in het Groot Burger Weeshuis op en aan te neemen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan so als het selve legt, wordt mids dezen 

geaccordeert, en de Weezemeesters van de Groot Burger Weesen geauctoriseert ten fine als 

daarbij versogt. 

 

 

102. Den 22 Meij 1780, fol.37. 

Op den Requeste van Dus. J.M. van der Upwich, verzoekende, dat Schep(enen) en Raden, uit 

aanmerking van zijne nog aanhoudende lichaams zwakheden, die hem waarschijnlijk nog 

veele weken van het waarneemen zijnes Ordinairen dienstwerks zouden afhouden, ten 

opzichte van het Prediken in de drie kerken, voorals nog eenige consideratie geliefden te 

gebruiken. 

Was geapost:  Word verstaan, dat om erheffelijke redenen, bij provisie, en tot onzen 

wederzeggens toe, des Zondags Morgens alleen in de Broederkerk, doch des nademiddags in 

de Boven en Buiten Kerken zal gepredikt worden, te beginnen met Zondag den 4 Junij 

aanstaande: Zullende dan noch de Cathechizatie en Weekbeurt in de Broederkerk moeten 

gedaan worden als van ouds. 
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103. Den 23 Meij 1780, fol.37vo. 

Op den Requeste van Jan Gerrits, van de Cuinre, verzoekende te mogen worden gebeneficeert 

met het Veer van hier op Ens en Emmeloort, opengevallen door het overlijden van wijlen Jan 

Sijben: en voorts dat in aanmerking van de geringe kostwinning, en dat het den Suppliant niet 

gelegen is, om, als zijn voorzaat op deezer Stads Weijden te kunnen weiden aan hem de vrije 

oppaarding bij het opkoomen, en jaarlijks, vijftig guldens van Stadswegen mogen worden 

geaccordeerd. 

Was geapost:  De Suppliant word met het Kleine Burgerregt deezer Stad gebeneficeert, mits  

doende den eed daar toe staande. En word dezelve voorts met het Veer van hier op Ens en  

Emmeloort, en vice versa begunstigd op dien voet, als het bij wijlen Jan Sijben is 

waargenoomen. En zal dezelve dan nog, wanneer hij dit Veer geduirende een jaar lang ten 

genoegen van Schepenen en Raden zal hebben waargenoomen, Stadswegen worden 

gebeneficeert met vijftig Caroli guldens, eens. 

 

  

104. Den 25 Meij 1780, fol.38. 

Op den Requeste van Bartelt Willems van Schelle, als in huwelijk hebbende de weduwe van 

wijlen Lubbert Willems Vos, te kennen gevende hoe bij het aangaan van dit sijn huwelijk, 

zijne gemelde voorzaat Willem Lubberts Vos, aan wijlen Christina Jagers schuldig is geweest 

eene capitale somma van vijfhondert vijftig guldens, welke gem(elde) Christina Jagers aan 

hem als hare geinsitueerde erfgenaam bereeds hadde geschoten, dat, dat dien na, gem(elden) 

Willem Lubberts Vos overleden zijnde, het derde pard harer nalatenschap, na aftrek van 

eenige legaten, vervallen sijnde op de kinderen van voorn(oemden) Willem Lubberts Vos bij 

des Suppliants huisvrouw in egte verwekt, versoekende dat de bij testamente gestelde 

Executeuren den E(delen) Twent en Klingen mogen worden gelast, om dese penningen ad. 

f.550 - : - so sij aan den boedel schuldig sijn aan haare kinderen in minderinge hunner 

erfportie toe te rekenen op dat sij also bij mederjarigheid harer kinderen, denselven dese 

schuld op een facile wijse mogen kunnen betalen. 

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

selve afgeslagen mids dezen, wordende den Suppliant namens sijn vrouw gelast, om de 

gelibelleerde vijfhondert en vijftig Car(oli) guldens aan de Executeurs van den boedel van 

wijlen Risseltie Jagers uijt te reiken en betalen, welke Executeurs wijders worden 

geauctoriseert, om voorschrevene somma van vijfhondert en vijftig guldens aan Dries Aarts 

en Zwier Jans, als voogden, over de minderjarige kinderen van Aaltie Aarts bij wijlen harer 

vorigen man Willem Lubberts Vos in egte verwekt over te geven; En worden dan de 

voornoemde voogden geauctoriseert, om de jaarlijkse interessen van dit capitaal aan den 

Suppliant namens desselfs vrouw tot alimentatie der kinderen uijt te reiken en doen geworden. 

 

 

105. Den 26 Meij 1780, fol.39. 

Op den Requeste van Jacob en Jan Bijsterbosch, versoekende dat hare moeij Sophia Soele 

onder curatele mogte worden gesteld dewijl de Heer Oud Burgemeester van Knuth haar en de 

Vergadering waarvan hij een voorstander is, wilde innemen dat, vermids het weinige dat sij 

bezit tot liquiditeit sal moeten gebragt worden, sij tot explicatie van haar boedel, en tot 

Curatoren over deselve mogen worden gequalificeert. 

Was geapost:  De personen van Jacob en Jan Bijsterbosch worden mids dezen geauctoriseert 

ten fine als bij den Requeste verzogt. 

 

 

106. Den 29 Meij 1780, fol.39. 
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Op den Requeste van P. Brand verzoekende, voor het, bij het vertrekken van den Franschen 

Meester P. Agron, eenigen tijd waarneemen van het voorlezen en zingen in de Fransche Kerk 

Stadswegen eenigzints te mogen worden gesalarieerd. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeert met tien Goudguldens eens, te betalen door 

den Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique goederen, uit de lopende Kamer. 

 

 

 

107. Eodem [29 Meij 1780], fol.39vo. 

Op den Requeste van Egbert Jans van der Woude te kennen gevende, dat hij deezer dagen van 

den wede P. Oedekerk en H. Klopman gekogt hadde hetselver Beurtschip van hier op 

Deventer, verzoekende deswegens, met het ordinaris Veer van hier op Deventer te mogen 

worden gebeneficeert. 

Was geapost:  De Suppliant word met het Veer van hier op Deventer, en vice versa 

gebeneficeert. NB. Burgerregt vida in ’t Burgerboek. 

 

 

108. Den 29 Meij 1780, fol.39vo. 

Op den Requeste van de tijdelijke Weesmeesteren van de Groot Burger Weesen versoekende 

twe huisen van Hendrik van Marle’s wede door deselve dood aan ’t selve huis vervallen, 

staande ’t eene aan de Bovenpoort en het andere in de Bloemstraat bij den Kruidtoren, 

alsmede nog een huis in de Broederstraat, weleer aan de erven Onkhuis hebbende toebehoort, 

en kennelijk aan het voorn(oemde) huis wegens verschuldigde uitgangen ad. f.21 - : - jaarlijks 

vervallen, en wel dit laatste met ontheffing van den uitgang, ten overstaan van de Heeren 

Provisoren van ’t selve huis te mogen verkopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en de 

Supplianten in hunne qualiteiten geauthoriseert ten fine als daar bij versogt. 

 

 

109. Den 30 Meij 1780, fol.40. 

Op den Requeste van Albert van der Hulst en Bernardus van der Wal, Curatoren in den boedel 

van wijlen de weduwe Pieter Willemsen Top, versoekende seker huis op de Vloedijk tot 

voorschr(even) boedel gehorende publijcq ad opus jus habentium ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden van het Bovenquartier te mogen verkopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en de 

Supplianten geauthoriseert ten fine als daarbij versogt. 

 

 

110. Den 5 Junij 1780, fol.40vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, Administrerende de Venduen dezer Stad, 

versoekende, dat aan hen Supplianten tegens Hendrik Hulleman, Hospes op het Trappie 

wegens gekogte goederen in vendue alnog eene Sa. van f.10 - 19 - verschuldigt zijnde de 

boedel waarin hij deselve heeft gekogt reeds op den 30 Julij 1779 gedistraheert, mogte 

worden verleent parate executie. 

Was geapost:  Den Requestrant in sijne qualiteit word het middel van parate executie tegens 

den persoon ten Requeste gemeld mids dezen geaccordeert, ingeval deselve na insinuatie 

deses binnen den tijd van 14 dagen sijne verschuldigde Sa. van f.10 - 19 - niet promptelijk 

vokldoet. 
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111. Den 8 Junij 1780, fol.40vo. 

Op den Requeste van A.F.C. Adami en P. Rasch in qualiteit als testamentaire executeuren van 

wijlen Georg Steph. Leitel en sijne huisvrouw geborene Timand, overleden den 5 November 

1779 te kennen gevende, dat sij voorschreven nalatenschap, waarvan het suiver overschot 

bedraagt f.13600 - : - tot die liquiditeit gebragt hadden dat sij thans vaerdig sijn deselve aan 

de gestelde erfgenamen uijt te reiken, dan dat voorschrevene erfgenamen uijtlandig zijnde de 

een woonagtig in ’t Osnabrugs en de andere in het Ansprachse Bareutsche, versoekende bij 

dispositie op desen Requeste te mogen worden geinformeert, of van dese nalatenschap ook 

eenig regt van exue sullen moeten betalen, voor er aleer deselve aan de erfgenamen uijt te 

reiken. 

Was geapost:  De Requestranten worden mids dezen gelast om de gelibelleerde nalatenschap 

aan deselve wettige erfgenamen, niet eerder uijt te reiken, voor er alleer sij daarvan het regt 

van exue ad tien percent van den gehelen boedel aan dezer Stads Rentecamer sullen hebben 

betaald. 

 

 

112. Eodem [8 Junij 1780], fol.41. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jurrisen Vos 

te kennen gevende dat sij eene obligatie dezelve onmondige kinderen toebehorende, ten laste 

van Jacob Janz en Geertjen Hendriks desselfs huisvrouw, waarvan in eenige jaaren geene 

interessen betaald was, daarom tot meeste interest hunner pupillen geoordeelt hadden 

bovengemelde obligatie op te zeggen, en sulks ook een en ander maal gedaan hadden, echter 

sonder eenig effect, versoekende dierhalven dat het hun Supplianten gepermitteerd moge zijn, 

om den voorn(oemden) Jacob Janz door middelen en wegen van rechten te mogen noodzaken 

tot afbetalinge, en aflossing van de voors(chreven) obligatie en de daarop verlopene 

interessen. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits desen geauthorizeerd, ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

113. Den 12 Junij 1780, fol.41vo. 

Op den Requeste van Hermen van Schooten te kennen gevende dat op den 22 Junij 1779 bij 

Executoriale verkopinge een Erve en Where met een huijs en schuur daarop staande, gelegen 

in de Hagen even buiten deeze Stad zoo als aan eenen Berend Janz was toebehorende, 

zullende geveild worden hetzelve qq. voor bovengen(oemden) Berend Janz wederom hadde 

ingekogt voor agthondert en zeven en veertig guldens. Dat volgens accoord hem daarvoor 

toekwam het insategeld en de verhoogpenningen te zamen bedragende seventig Car(oli) 

guldens. Dat vervolgens gem(elden) Berend Janz zig naderhand ook wel als originelen koper 

heeft aangegeven, en hij Req(uestrant) dierhalven ook vertrouwd hadde, dat naar luid der 

conditien meergem(elden) Berend Janz voor den 1
sten

 Nov(ember) des gepasseerden jaars de 

kooppenningen zoude hebben voldaan, en hij ook alzoo voor de insate en verhooggelden 

zoude zijn betaaldt geworden, dan alzoo zulks tot heden toe niet was geschied, zig dierhalven 

wendde ter tafel van H.W.H.A. met verzoek dat denzelven Berend Janz mogte worden 

geordonneerd om binnen zekeren bepaalden tijd de uitgeloofde kooppenningen op te brengen, 

ten einde daarvan deeze Stad en hij Requestrant als vooren zoude kunnen worden voldaan 

praesenterende verders bij onvermogensheid van dik(wijls) gem(elden) Berend Janz vooren 

gem(elde) Erve voor de beloofde kooppenningen te willen overnemen mits daar op de 

bedongene insate en verhooggelden te kunnen korten. 

Was geapost.  Het verzoek ten Requeste gedaan, word zoo als het legt, afgeslagen. 
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114. Den 12 Junij 1780, fol.42vo. 

Op den Requeste van Willem Boele, te kennen gevende dat hij aankoper geworden zijnde van 

een huis in de Boven Nieuwstraat, uit de nalatenschap van wijlen C. Reinders, en P. de Nes, 

bij de betaling der kooppenningen gekort hadde het halve collateraal, hetgeen van de 

successie van dit huis naar zeggen der Executeuren volgens aangave verschuldigd was: dat de 

pagters nu het geheele collateraal eischende, alzo het huis abusive geheel was aangegeven, 

daar echter de eene helft op de absente dochter was aangestorven, wiens nalatenschap, tot 

haare eventueele komst, ter Secretarie geconsigneerd was hij verzocht dat dit halve collateraal 

uit voors(chreven) geconsigneerde penningen mogte worden voldaan. 

Was geapost:  Word verstaan dat de persoonen van Jan de Weert en Albert Rensink, als 

Executeuren van de nalatenschap van wijlen C. Reinders en P. de Nes, schuldig en gehouden 

zijn, om uit hunne privebeursen te moeten betalen het halve collateraal van het bij Requeste 

gementioneerde huis, ad. f.3 – 17 – 8 met de kosten door haare abusive aangave van het 

geheele huisje ten Prothocolle der collaterale successien veroirzaakt. 

 

 

115. Den 15 Junij 1780, fol.43. 

Op den Requeste van de gezamentlijke kinderen en erfgenamen wijlen Maria Hambroek, 

laatst weduwe wijlen Jan van Marlen versoekende, dat navolgende parcelen als 1mo. Een huis 

op de Oudestraat op de hoek van de Koldenovens Steeg. 2do. Een huis agter de Nieuwe muur 

op de hoek van het Steegie, waarop op de andere zijde de wede A. van Toever woond.  

3tio. Een huis op de Burgwal op de hoek van de Axtersteeg, zuijdzijde, en 4to. Een hof 

leggende onder den Scholtampte van IJsselmuijden in de Baane, naast de hof van de Heer 

Chalmot, publijcq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden mogen worden verkogt, also sig 

in dese minderjarige kinderen bevinden. 

Was geapost:  De verzogte verkoping ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden word mids 

dezen geaccordeert. 

 

 

116. Den 15 Junij 1780, fol.43vo. 

Op den Requeste van de tijdelijke Weesemeesters der Burger Weesen te kennen gevende hoe 

sij op den 7
de

 laatstleden publijcq ten overstaan van de Heeren Provisoren van ’t selve huis 

hebben getenteert te verkopen een huis van de wede van Marle staande Bovenpoort, door 

derselve overlijden aan ’t Weeshuis vervallen, dog ’t selve destijdes onverkogt sijnde 

gebleven thans op approbatie van hun Weled(el) Hoog Achtb(are) hadden verkogt voor eene 

Sa. van hondert Car(oli) guldens, aan de persoon van Gerard Kuiper, versoekende daer vanals 

nu confirmatie. 

Was geapost:  De versogte verkoop van het huis ten Requeste gemeld word mids dezen 

geapprobeert. 

 

 

117. Eodem [15 Junij 1780], fol.43vo. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van ’t G(eertuid) en C(atharina) Gasthuis, te kennen 

gevende, hoe sij Supplianten na gehoudene administratie en gedane rekening voor de Heeren 

Hoofdlieden van het Cellebroederquartier aangaande den boedel van wijlen Barbara 

Stroombergen in de maand April 1779 in opgemelde Gasthuis overleden bevonden hebben 

hebben van dien boedel overteschieten eene Sa. van f.177 - 4 - 12, welke voorschreven Sa. in 

handen van de Supplianten berustende, competeert aan de vier kinderen van de wede van 

wijlen Claas Stroombergen, van den Armenstaat wordende verpleegt, versoekende dat dese 
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onmondige van voogden mogen worden voorsien en de Supplianten gequalificeert aan 

deselve de penningen uit te tellen. 

Was geapost:  De personen van Paulus Ril en Harmannus Scheper worden mids dezen 

geauctoriseert tot voogden over de vier onmondige kinderen van de wede van wijlen Claas 

Stroombergen; En worden de Requestranten geauctoriseert, aan voorschreven voogden, de 

gelibelleerde summa van hondert seven en seventig guldens vier stuiver twaalf penningen uijt 

te tellen ten behoeve van voorschrevene onmondigen. 

 

118. Eodem [15 Junij 1780], fol.44. 

Op den Requeste van Dorothea Valck, wede Teunis Bakker bedienende de Apotheec voor 

deser Stads Armen en verzoekende om de bekende menigvuldige ziekten die in het afgelopen 

jaar ook onder de Armen deser Stad gegrasseerd hebben, dat haar hier voor door H.W.H.A. 

eenige toelag mogte worden gegeven. 

Was geapost:  De Suppliante word gebeneficeerd met vijf en twintig guldens, eens te betalen 

door den Ontfanger deser Stads Domeinen uit de Stads lopende Kamer. 

 

 

119. Den 15 Junij 1780, fol.44vo. 

Op den Requeste van G.W. Kloek en Willem Bijsterbos, als aangestelde Executeurs in den 

boedel en nalatenschap van wijlen Geertruid van de Wetering, wede van Berhardus ten Hove, 

versoekende alzoo schoon zig reeds, eenige Erfgenaamen hebben opgedaan bedugd zijn; dat 

door, de langzame qualificatie van anderen die er nog mogten zijn, de afdoening van 

voorm(oemden) nalatenschap mogte getraineerd worden, dat zij Supplianten mogten 

geauthorizeerd worden, om in de eene of andere Courant deeze vervallene Erffenisse te 

mogen adresseren, en H.W.H.A. eenen zekeren bepaalden termijn gelieven vast te stellen, 

binnen welke alle, die tot deze nalatenschap vermeinen regt te hebben, zig zullen moeten 

aangeven. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd, en de Supplianten 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld, en word het termijn, binnen welke alle, die 

tot de den Requeste gementioneerde Erffenisse beregtigd mogten zijn, zig zullen moeten 

aangeven, gesteld op den 1
sten

 October aanstaande, en sulx ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

120. Den 15 Junij 1780, fol.45. 

Op den Requeste van Jacobus Schultink verzoekende een Agterkamp van het St. Agnieten of 

Geestelijke Slag in Dronthen met het Rietland, nog voor zes volgende jaaren in huire te 

mogen hebben, onder aanneeming va het zelve land te zullen schoonmaken en tot goed land 

brengen, onder betaling van dezelve landpagt ad f.101 - : - guldens jaarlijks, en van het 

plakkegeld, daartoe staande.  N:37. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het Rietland ten Requeste gementioneerd behoorlijk zal 

hebben schoongemaakt, en een bekwaame weg door hetzelve gelegd, word de lopende huire 

aan den zelven nog voor zes volgende jaaren geprolongeerd, mits betalende de plakkegelden, 

bij de aanstaande verpagting daar toe staande. 

 

 

121. Eodem [15 Junij 1780], fol.45. 

Op den Requeste van C. van de Lande, en de andere Officieren van dezelve compagnie, 

verzoekende dat zeker Johannes van den Bron, die zich eerst als Adelborst in hunne 

Compagnie hadde geëngageerd, als in hunne wijk woonachtig, doch zich nades als Corporaal 
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in de Comp(agnie) van Capitein J. van Toever hadde doen aanneemen, mogt verstaan worden, 

in der Supplianten Compagnie als Adelborst te moeten blijven dienen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofd Officieren, conform aan de Resolutie van 

Schepenen en Raden van den 8 Januarij 1770, word verstaan; dat de perzoon van Johannes 

van den Bron, als Adelborst zal moeten blijven dienen in de Compagnie van den Suppliant, in 

wiens wijk hij woonachtig is. 

 

 

 

122. Den 22 Junij 1780, fol.45vo. 

Op den Requeste van Hermen van Schoten verzoekende, een agterkamp van het Geestelijk 

Pastorie Slag in Dronthen met het Rietland nog voor ses volgende jaaren in huure te mogen 

hebben, onder aanneeming van hetzelve land te sullen schoonmaken en tot goed land brengen, 

onder betaling van dezelve landpagt ad agt en negentig guldens jaarlijks en van ’t plakkegeld 

daar toe staande. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het Rietland ten Requeste gementioneerd, behoorlijk zal 

hebben schoongemaakt, en een bekwaame weg met een brug door ’t zelve gelegt, word de 

lopende huure aan den zelven nog voor ses volgende jaaren geprolongeerd mits betalende de 

plakkegelden, bij de aanstaande verpagtinge daar toe staande. 

 

 

123. Eodem [22 Junij 1780], fol.46. 

Op den Requeste van H. de Kock, Fransche Kostschoolhouder deses Stad versoekende voor 

transport van zijn Persoon en goederen van den Haag na hier, eenig dedoumagement te mogen 

hebben. 

Was geapost:  De Ontfanger van de Geestelijkheid word mits desen geordonneert om aan de 

Fransche Meester H. de Kock voor transport van desselfs goederen en reiskosten te betalen 

eene summa van vijftig Car(oli) guldens, voor rekening van de lopende Geestelijke Kamer. 

 

 

124. Den 26 Junij 1780, fol.46. 

Op den Requeste van de tijdelijke Bedienaren der Armen, te kennen gevende, hoe sij, van 

Pieter Ham en Jacobus van Exter, burgers der Stad Hoorn, op versoek van Diakenen van de 

Gereformeerde Gemeente derselve Stad door Schepenen aldaar gequalificeert om in den 

boedel van wijlen Saartje Ursinus, weduwe Pieter Stadlander alhier overleden toe te treden, en 

de personen van Saartie en Annatie Stadlander beide minderjarige nagelatene kinderen van 

wijlen Cornelis Stadlander bij Hendrina Suurbier in egte verwekt, als erfgenamen ab intestato 

van hunne grootmoeder de wede Stadlander voor(oemt) te repraesenteren; van deselve weder 

sijn gesubstitueert en gemagtigt, om opgemelde boedel van de wede Stadlander voor hen tot 

liquiditeit te brengen dat sij sulks nu hebbende geeffectueerd, en bevonden hebbende, dat het 

overschot daar van sig bedraagt f.123 - 13 - 10 oversulks versogten om dese penningen aan 

hunne constituenten Pieter Ham en Jacobus van Exter te Hoorn te mogen overzenden. 

Was geapost:  De Requestranten worden mids dezen geauctoriseert, om het overschot van 

den gelibelleerden boedel volgens rekening den Requeste bijgevoegd […] sig bedragende 

eene Sa. van hondert vijftien guldens, seven stuivers en tien penningen na voorgaande 

verborging van het erfhuis als na Stadsregte en betalinge van het exuegeld ad tien percent aan 

dezer Stads Rentecamer, aan derselver constituenten Pieter Ham en Jacobus Exter te Hoorn in 

hunne qualiteiten tegens behoorlijke quitancie uijt te reiken. 
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125. Den 3 Julij 1780, fol.47. 

Op den Requeste van Tiemen Brink, versoekende , dat het land de Welle vermids het 

overlijden van den pagter Albert Jans aan hem en Jan Harms in huure mogt worden 

geaccordeert. 

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

gevolge het gelibelleerde land aan de Supplianten Timen Brink en Jan Harms voor de 

resterende pagtjaren en dus tot Petri 1784 in huure toegestaan, onder betalinge van deselfsde 

pagt ad f.32 - : - jaarlijks. 

 

126. Den 6 Julij 1780, fol.47. 

Op den Requeste van de Gildemeesters en Overluijden van het Bakkersgilde te kennen 

gevende hoe in den gepasseerden jare drie van hunne agt gildemeesters overleden zijnde, sij 

daar door in de omstandigheid souden gebragt worden om twe nieuwe en niet meer 

gefungeert hebbende Gildemeesters te verkiesen dieswegens om ten Requeste geallegeerde 

redenen versoekende, dat er voor desen jare een uijt de afgaande leden, en wel de persoon die 

door de voorgemelde sterfgevallen invalt, en een uijt het getal der overigen bakkeren mag 

verkoren worden, en dat dan de derde plaats tot een volgende geschikte gelegentheid moge 

blijven openstaan. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en de 

Requestranten geauthoriseert ten fine als daarbij versogt. 

 

 

127. Den 10 Julij 1780, fol.47vo. 

Op den Requeste van Hendrik Westerhof, en Joost Rinkelaar, Executeuren in den boedel van 

wijlen de weduwe Nieuwenhuijs, versoekende a(uth)orisatie, om de helfte van een huis in het 

Buijtenquartier, waarvan de andere helfte Jan Bruins toebehoort tot het liquideren van 

voorschreven boedel te mogen verkopen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden 

de Supplianten geauthoriseert ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

128. Den 13 Julij 1780, fol.47vo. 

Op den Requeste van Lucas de Kaa, verzoekende, alzo hij niet in staat was, zijne eigen zaken 

te kunnen redden, en tot liquiditeit te brengen, dat tot Curateuren over zijne zaken mogten 

worden geauthorizeerd de persoonen van Berend de Bruin en Jurriaan van Dijk. 

Was geapost:  De persoonen van Berend de Bruin en Jurriaan van Dijk worden mits dezen 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

129. Den 13 Julij 1780, fol.48. 

Op den Requeste van de tijdelijke Buiten Vaderen van de Groot Burgerweezen, verzoekende 

dat de persoon van Herm. Scheper mogte worden geauthorizeerd, om aan de Supplianten in 

hunne qualiteit te betalen eene Sa. van f.39 - : - zijnde verschuldigde twee jaaren huishuire 

aan de Groot Burger Weezen van zekere Johanna Kars, wede Heinemans, thands uit het 

Buiten Gasthuis wordende verpleegd, en zulks uit zekere alimentatie penningen, welke 

voorn(oemde) H. Scheper voor gem(elden) Joh. Kars uit zeker legaat te Deventer ontvangd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, zo als het legd, kan niet worden getreden, 

doch worden de Supplianten ten opzichte ten Requeste gementioneerde schuld ad f.39 - : - 

mits dezen gehouden voor diligent. 
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130. Den 17 Julij 1780, fol.48vo. 

Op den Requeste van Dries Aarts en Zwier Jans, voogden over den onmondige kinderen van 

wijlen Willem Lubberts Vos en Aaltie Aarts te kennen gevende, dat sij voor hunne pupillen 

uijt de nalatenschap van wijlen Christina Jagers ontfangen hadden eene Sa. van vijfhondert 

guldens, en dat er tegen de maand Meij aanstaande nog meer penningen te ontfangen waren, 

dat sij deselve wel ten voordele van hunne minderjarige wenschen te beleggen, dog geene 

gelegentheid daartoe wisten, derhalven versoekende dat aan hun mogte worden te kennen 

gegeven, hoe en waar sij dese penningen ten meesten voordele van hunne pupillen souden  

kunnen beleggen. 

Was geapost:  Het word de Supplianten mids dezen gerecommandeert, om de gelibelleerde 

summa van vijfhondert guldens op de beste wijse en hoe eerder so beter ten meesten voordele 

van derselver pupillen te beleggen, dog worden des onvermindert de Supplianten in desen 

voor diligent verklaart. 

 

 

131. Den 17 Julij 1780, fol.49. 

Op den Requeste van Quirinus Brunier en Willem Bijsterbos als Executeuren van den boedel 

van wijlen Helena van der Rijp te kennen gevende hoe sij volgens testament van de selve, het 

huis in de Geerstraat tot derselve boedel gehorende moeten verkopen, en de erfgename Maria 

Helena van der Rijp, dogter van wijlen den gepensioneerden Vendrig Quirinus van de Rijp en 

Jantie Barteling og in leven zijnde, minderjarig is, dieswegens versoekende auctorisatie om ’t 

selve huis publijcq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier te mogen 

verkopen. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden 

dien ten gevolge de Requestranten geauctoriseert ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

132. Den 22 Julij 1780, fol.49. 

Op den Requeste van Albert Hendrik Nuis gealimenteert in dezer Stads Arme Weeshuis, 

versoekende van ’t selve huis te mogen afkoop doen tegens eene Sa. van sestig Car(oli) 

guldens. 

Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis word de versogte afkoop 

geaccordeert tegens betaling van hondert Car(oli) guldens, en worden ten dien fine de 

Buijtenvaders van ’t selve huis daartoe geauthoriseert mids dezen. 

 

 

133. Den 24 Julij 1780, fol.49vo. 

Op den Requeste van Egbert Baltus van Campen, Assuerus van Lenssen, en Assuerus 

Strockel, hoe dat sij Supplianten door de gesamentlijke Erfgenamen van dertien Slagen 

gelegen tussen de beide Reeven in Dronthen zijn gecommitteerd tot de indijkinge, afgravinge 

en van den aanwasch agter voorn(oemden) Slagende leggende; Dat sij ten dien einde dan ook 

in den jaare 1778 voorn(oemden) aanwasch met een kadijk hebben omringt, en wel soo dat 

den Noordelijke  zijde of vleugeldijk niet alleen met volkomen consent en bewilliging maar 

selfs op versoek van de Regenten van het Groot Burger Weeshuis alhier over den aanwasch 

agter het Wesen Slag of Staal in Dronthen is heen gelegt geworden; Dog dat sij Supplianten 

niet tegensstaande, hunne volkomene toestemming als toen met de voorsch(reven) Regenten 

over het graven van een zandzooden zodanig aan ’t krakëlen zijn geraakt, dat H.W.H.A: na 

voorgaande oculaire inspectie het dispuit ten voordele van den Supplianten hebben beslist; dat 
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de voorsch(reven) vleugeldijk door de menigvuldige innudatien van het laatst afglopen 

voorjaar, ten lengte van 4 a 6 roeden seer is beschadigt geworden; 

Dat sij Supplianten vresende dat de voorgem(elden) Regenten hun de aarde tot de 

voorsch(reven) herstelling wederom sullen betwisten, zig verpligt vinden te wenden ten tafel 

van H.W.H.A: met versoek dat H.W.H.A. mogtengelieven te accorderen dat de aarde, die tot 

herstelling van de Noordelijke vleugeldijk van den aanwasch van de dertien voorgem(elden) 

Slagen in Dronthen vereischt word, en den aanwasch van ’t Wesen Slag, waarover dezelven 

dijk legt, mag gegraven en gehaalt worden. 

Was geapost:  Schepenen en de Raden parthijen hier in gehoort hebbende over ’t versoek ten 

Requeste gedaan, en daarop ingenomen hebbende het advijs en consideratiën van den Stads 

Architect ten Holt, verstaan dat de aarde, die tot de herstelling van de Noordelijke vleugeldijk 

van den aanwasch van de dertien voorste Slagen in Dronthen mogt benodigt zijn, zal zal 

moeten gehaalt worden uit het selven Slag of Staal, er van over de dijk zelve legt. 

 

 

134. Den 24 Julij 1780, fol.50vo. 

Op den Requeste van Hendr(ik) Weijer, waarbij te kennen geeft, dat hij van zijn broeder 

Egtb(ert) Weijer geene meerdere penningen onder sig heeft dan f.496 - 13 - 8, zoo dat hij bij 

geene mogelijkheid in staat is, seshondert en vijftig guldens te betalen, gelijk hem bij 

appoinctement den H.W.H.A. op den requeste namens Hend(rik) Ruil en Jan Brunes 

Curateuren in den insolventen boedel van desselfs broeder bovengem(elden), gepraesenteerd, 

was gelast: versoekende dierhalven dat hij met de uitreiking van die opgem(elden)  

f.496 - 13 - 8 mag kunnen volstaan, als niet meerder onder sig berustende hebbende. 

Was geapost:  De Suppliant word mits desen geinjungeerd om binnen den tijd van vier 

weken eerstkomende aan de Curateuren van den insolventen boedel van desselfs broeder 

Egbert Weijer over te geven eene behoorlijkr rekening, gemunieerd met zoodanige stukken en 

bewijsen als dienen kunnen ter adstructie van het bij requeste geposeerde, specialijk van de 

daarbij opgegevene somma van f.496 - 13 - 8. 

En zal na des over de uittelling deser penningen zodanig worden gedisponeerd, als zal 

bevonden worden te behoren. 

 

 

135. Den 27 Julij 1780, fol.51. 

Op den Requeste van W. Peters en W. Tjeerts ter Wolt als voogden over de minderjarige 

kinderen van wijlen Gerrit Dirksen van Nimwegen, te kennen gevende dat sij eene Sa. van 

f.150 - : -  welke sij in de maand Augustus staan te ontfangen gelegentheid hadden te 

beleggen op een huis in de Geer Straat, toe behorende aan Abraham Jiling, versoekende daar 

toe approbatie. 

Was geapost:  De Requestranten worden tot het beleggen van het ten Requeste gemelde 

capitaal van eenhondert en vijftig guldens, op het gelibelleerde huis, ten behoeve van 

derselver pupillen geauthoriseert mids dezen. 

 

 

136. Den 3 Augustus 1780, fol.51. 

Op den Requeste van Jan Gerhard Kuijper, G.W. kloek en E.J. van Slangenburg in qualiteit 

als voogden over de minderjarige zoon van Jannes Middelberg en Margareta Kuiper in leven 

Egtel(ieden), te kennen gevende dat in de boedel van opgem(eld) pupuil bevonden word eene 

praetensie van f.338 - 15 – ten laste van eenen Jan Kuiper woonagtig te Gilhuijs; Dat de wede 

van desen debiteur (zijnde den debiteur voor eenigen tijd overleden) zweert als genoegzaam te 

betalen sufficient is; Dat door hun zelfs verscheiden malen minnelijke instantien te vergeefs 
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gedaan zijn, en over sulks genootzaakt zullen zijn gemelde schuldige penningen door 

middelen regtens in te vorderen, versoekende dierhalven hiertoe door H.W.H.A. te mogen 

worden gequalificeert. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits desen geauthorizeerd om die ten 

requeste gemelde penningen ten behoeve hunner pupillen in der minne enbij ontstentenisse 

van dien bij bekwame middelen regtens in te vorderen. 

 

 

137. Den 7 Augustus 1780, fol.51vo. 

Op den Requeste van Teunis Bos, te kennen gevende dat hij gekogt hadde het Veerschip van  

H. van de Rhijn, overzulks verzogt met het Veer van hier op Amsterdam, en vice versa te 

worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant word met het Veer van hier op Amsterdam en vice versa 

begunstigd. 

 

 

138. Den 10 Augustus 1780, fol.52. 

Op den Requeste van Jan Ruitenberg, Koopman in varkens, versoekende dat sal kunnen 

volstaan met het betalen van seven stuivers voor den impost op de Waag van ieder varken als 

na gewoonte, in plaats van vier stuivers voor de 100 lb. (libra pond), so als de tegenwoordige 

Wagemeester koomt te vorderen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge den Suppliant toegestaan, om provisioneel, en tot wederzeggens toe, van ieder varken 

seven stuivers in plaats van vier stuivers per hondert pond, voor den impost op de Waag te 

betalen. 

 

 

139. Den 14 Augustus 1780, fol.52. 

Op den Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

versoekende het oude en bouwvallige huis op het erve te Wezop door Peter Bos bemeijert te 

mogen opbouwen en auctorisatie, tot het negotieren van eene Sa. van f.1000 - : - a f.1200 - : -  

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, word het verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en worden dien ten 

gevolge de Requestranten geauctoriseert, om het gelibelleerde huis behoorlijk en met de 

meeste menage te doen optimmeren, als mede om daartoe des nodig, eene somma van 

eenduizend, a twaalfhondert guldens tegens een rente niet excederende drie percent, te mogen 

negotieren. 

 

 

140. Den 28 Augustus 1780, fol.52vo. 

Op den Requeste van Frans Harms, Burger en inwoonder alhier, doch vaarende met Turf […]  

op Holland, verzoekende een legtplaats voor zijn Schip aan de Karperpoort, en dat dezelve 

door de Stad behoorlijk moge worden verdiept. 

Was geapost:  De verzogte legplaats aan de Karperpoort word aan den Suppliant 

geäccordeerd bij dezen, en zal Stadswegen voor de nodige verdiepinge aldaar worden zorg 

gedragen. 

 

 

141. Den 7 Sept(ember) 1780, fol.52vo. 
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Op den Requeste van Berend Smit versoekende dat de nagelatene kinderen van wijlen 

desselfs halve suster de wede van der Kragt met namen Dina, oud 20 jaaren, Johanna, oud 

circa 17 jaaren en Wilhelmina, oud 14 jaaren in het Arme Weeshuijs mogten worden 

verpleegt en opgevoed. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisooren worden de Buiten Vaderen van het 

Arme Weeshuijs mits desen geauthorizeerd om de ten requeste gemelde kinderen van wijlen 

de wede van Dirk van der Kragt in opgemelde huijs op te nemen en te verplegen. 

 

 

142. Den 7 September 1780, fol.53. 

Op den Requeste van de Voogden van den minderjarigen G. Herweijer, verzoekende  

Authorizatie, om verscheide vaste goederen, ten Requeste gespecificeerd, met de mede 

erfgenaam van den ouderlijken boedel J.C. Evers, nom(e) uxoris, ter finale liquidatie des 

boedels te mogen verkopen. 

Was geapost:  De verzogte verkoping word geaccordeerd ten overstaan der respective Heeren 

Hoofdlieden. 

 

 

143. Den 13 September 1780, fol.53. 

Op den Requeste van A. Strokkel, en H. Kroese, Voogden over Wijntje Elisabeth Netman, nu 

oud omtrend 23 jaaren, verzoekende voor dezelve haare pupille, om redenen veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzochte venia aetatis word aan der Supplianten pupille Wijntje Elisabeth 

Netman mits deezen geäccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

144. Den 18 September 1780, fol.53vo. 

Op den Requeste van Trijntje Jans, wede van Jan Peters, verzoekende Venia aetatis voor 

haare dogter Geertje Jans, oud in haar 25
ste

 jaar, en van zeer goed gedrag. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word aan des Suppliantes dogter Geertje Jans mits 

deezen geaccordeert, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

145. Eodem [18 September 1780], fol.53vo. 

Op den Requeste van Hend(rik) Pompert, in huire hebbende 32 Greesen lands van de 

Geestelijkheid in Oosterwolde verzoekende het zelve land voor een dubbeld pagtjaar in huire 

te mogen hebben onder belofte, om het zelve land te zullen verbeteren en de wallen 

aftegraven, en in het midden te brengen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de ten Requeste gementioneerde verbeteringen, aan het 

daarbij genoemde land zal hebben werkstellig gemaakt, word het zelve aan hem voor een 

dubbeld pagtjaar uitegaan Martini 1780, en te eindigen Martini 1792 in huire gegeven, voor 

eene Sa. van eenhonderd zes en zestig Car(oli) guldens jaarlijks, mits bij elke verpagting 

betalende de plakkegelden daar toe staande. 

 

 

146. Den 28 September 1780, fol.54. 

Op den Requeste van Carst Jans, aangestelde Veerschipper van Steenwijk op deeze Stad, 

verzoekende mede met het Veer van deeze Stad op Steenwijk te mogen worden 

gebeneficeerd, als mede gelibereerd van de betaling van Mastgeld, Bruggegeld en Roertol. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesteren word de Suppliant met het 

Ordinaris Veer van hier op Steenwijk, tot weerzeggens toe gebeneficeerd; ten welken einde 
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hem een bekwaame legplaats zal worden aangewezen. En word dezelve dan nog vrij 

verklaard van de betalinge van het Mastgeld, Bruggegeld en Roertol, zo lange, en wanneer hij 

in zijn Ordinaris Veer zal vaaren, en anders niet. 

 

 

147. Eodem [28 September 1780], fol.54vo. 

Op den Requeste van Hendrik Koopman, van Elburg, in huwlijk zullende treden met Jannetje 

Bos, wede wijlen den Veerschipper Matthijs ter Meer, verzoekende met het Veer van hier op 

Amsterdam en vice versa te mogen worden begunstigd, op het schip van zijne aanstaande 

Ehevrouw voornoemd. 

Was geapost:  De Suppliant word met het Veer van hier op Amsterdam, en vice versa  

begunstigd. 

 

 

148. Den 2 October 1780, fol.54vo. 

Op den Requeste van Maria Bruins, verzoekende ter Secretarie te mogen ligten de reeds in 

den jaare 1762 aldaar door wijlen den Gemeensman J. Sterke geconsigneerde Sa. van  

f.267 - 8 – voor eene door des Suppliantes toenmalige Voogden, aan denzelven Sterke 

verkogte Hof, en waaromtrend de koper sustineerde een nadere uitweg te moeten hebben over 

het land van J. Bruins, die zulks weigerende, deswegen in eene procedure met voorn(oemden) 

J. Sterke geraakt is, die nu zederd veele jaaren hangende, en onafgedaan blijft: En zulks onder 

offerte van daar voor Borge te willen stellen ten genoegen des kopers. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante van d eten Requeste gementioneerde Hof, behoorlijk 

Transport aan de kopers zal hebben gedaan, word aan dezelve gepermitteerd, om de ter 

Secretarie geconsigneerde kooppenningen te mogen ligten, mits praesterende de daar bij 

geoffereerde Borgtogt, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

149. Den 2 October 1780, fol.55. 

Op den Requeste van Abraham Aarts, Meijer van het Stadserve aan den Swartendijk.bij den 

opweg van de Cellebroedersweg te kennen gevende, dat dit zijn erve alleen bestaat, uijt den 

Swartendijk, en uijt het nevens leggend onland van zijn huis af tot aan de Swartedijker huisen 

toe, dat door de bekende watervloeden in de jaren 1775 en 1776 seer is ontramponneert 

geworden, waar door hij grote schade geleden heeft; dieswegens verzoekende dat aan hem uijt 

aanmerkingen van bijna twe jaren gemis van de weide van desselfs land mogte worden 

geaccordeert, dat hij voor de volgende jaren ’s jaars dertig guldens minder te pagt zal mogen 

geven, of so als anders in dezen zal worden geoordeelt te behoren. 

Was geapost:  De Suppliant Abraham Aarts word op desselfs verschuldigd epagt over de 

jaren 1776, 77, en 1778 geremitteert eene somma van hondertseven en vijftig guldens en tien 

stuivers. 

 

 

150. Den 9 October 1780, fol.55vo. 

Op den Requeste van Lodewijk Kamerling, Maarten Riegen, en Hendrik van Groningen in 

qualiteit als geweest zijnde goede bekenden van wijlen Lutje van der Veen en Trijntje ten 

Cate, verzoekende tot Executeurs over de nagelatene boedel van bovengemelde lieden te 

mogen worden aangesteld en wijders gepermitteerd om dezelven boedel sub beneficio 

inventarii te mogen aanvaarden ten fine en effecte als naar regten. 

Alsmede om tot Voogden over de vier minderjarige kinderen van meergenoemd lieden te 

worden gequalificeerd. 
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Was geapost:  De Persoonen van Maarten Riegen en Matthijs van Gelder worden mits desen 

geauthorizeerd tot Executeurs over de ten requeste gemelde nagelatene boedel van wijlen 

Lutje van de Veen enTrijntje ten Cate, en gepermitteerd om dezelve boedel sub beneficio 

inventarii te mogen aanvaarden ten fine en effecte als naar regten. 

En wijders bij provisie gequalificeerd tot voogden over de bovengen(oemden) Lutje van de 

Veen en Trijntje ten Cate vier nagelatene minderjarige kinderen. 

 

 

151. Den 9 October 1780, fol.56. 

Op den Requeste van C. van den Helm, Lid der Gezw(oren) Gemeente der Stad Zwol, 

verzoekende zekere zes mudden gezaai, in verscheidene Akkers gelegen op den Assendorper 

Enk en Luire, de Geestelijkheid deezer Stad toebehoorende en laatst in huire gebruikt bij nu 

wijlen Barteld Meili, voor 70 guldens, voor een of twee pagtjaaren in huire te mogen hebben 

voor 80 guldens jaarlijks, als zijnde hem zeer gelegen, en hij zelve, door de nabijheid van zijn 

weideland geinterresseerd het zelve wel in sloten en afwateringen te houden. 

Was geapost:  Het land ten Requeste gementioneerd word aan den Suppliant in huire 

geäccordeerd voor eene Sa. van vier en tagtig Car(oli) guldens jaarlijks, voor den tijd van zes 

agtereenvolgende jaaren, in te gaan Martini deezes jaars 1780, en te eindigen Martini 1786, 

mits hij het zelven wel beheere, en behoorlijk in slooten onderhouden, en dan onder betaling 

van het gewoone plakkegeld, en praestatie der gerequireerde Borgtogt. 

Vrd. Opslach Cedul de Ao 1774. No.54. fol.176. 

 

 

152. Den 9 October 1780, fol.57. 

Op den Requeste van Willem de Rooij, Weduwnaar van wijlen Gesina van Toever, en van 

Anna van Leussen, Weduwe van wijlen Adriaan van Toever, in leven volle Broeder van 

wijlen opgen(oemden) Gesina van Toever: dat beide hunne egtgenooten respective voor jaar 

en dag overleden zijnde, zij wel gezind waaren zich onderling weder te zamen in den egt te 

begeven: Dat zij echter vermoedende, dat de tweede graad van Zwagerschap, zo tusschen hun 

Supplianten exteerden, bij den Eerw(aarde) Kerkenraad speculatie mogte baaren, of wel dit 

Huwlijk tusschen hen mogte worden voltrokken, te meer daar zij Supplianten, bij beide hunne 

respective Egtgenooten wettige lijfsgeboorte verwekt hadden; Zij overzulks hadden 

ingenomen het advijs van Regts gepromoveerden, den Requeste annex Sub. A. en B. waartoe 

zij zich eerbiedig gedroegen. 

Dat deeze Regts gepromoveerden, naar voorschrift van alle Godlijke en Burgerlijke wetten 

geene zwarigheid in dit hun Huwlijk gevonden hebbende doch echter van advice waaren, dat 

zij zich ten overvloede, ten fine van dispensatie, aan H.W.H.Achtb. behoorden te 

addresseeren: Waartoe dan deeze Requeste was dienende. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de graad van Zwagerschap tusschen de Supplianten 

exteerende, geen beletzel zij, waarom het tusschen hun voorgenomen Huwlijk geen voortgang 

zal kunnen gewinnen. 

 

 

153. Den 16 October 1780, fol.57vo. 

Op den Requeste van Gerrit Claassen, en Andries Hendriks beide woonagtig aan den 

Hasselderdijk te kennen gevende dat Arend Lauws van de Geestelijkheid dezer Stad in pagt 

gehad heeft het land genaamt de Kromme Kamp voor f.62 - : - dat, ofschoon de eerste 

Suppliant de pagt voor de halfscheid van den eigentlijken pagter overgenomen hebbende, 

echter naderhand, door het niet betalen der pagtpenningen van voorsc(hreven) A. Lauws het 
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laatste pagtjaar door H.W.E.Hoog Achtb. overgedaan is aan eenen Dirks Tuite te 

Genemuiden. 

Dat voorsc(hreven) Kromme Kamp de erven van de beide Supplianten separerende het hun in 

’t geheel niet onverschillig kon zijn, of de Supplianten dan iemand anders het voorsc(hreven) 

land in pagt heeft: Dienhalven versogten dat Hun W.Ed.Hoog Achtb. aan hun Supplianten het 

opgem(elden) land uit de hand geliefden te verpagten vooreenen tijd van twaalf of ten minsten 

ses jaaren. 

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

zelve over sulks afgeslagen mits desen. 

 

 

 

154. Den 23 October 1780, fol.58. 

Op den Requeste van P. van Dijk, verzoekende prolongatie van pagt voor ses eerstkomende 

jaaren van sekere twee morgen lands gelegen te Grafhorst met de Geestelijkheid der Stad 

Campen gemeen. 

Was geapost:  De Suppliant word het verzoek ten Requeste gedaan, geaccordeerd, en over 

sulks nog ses agtereenvolgende jaaren, integaan Martini Deses jaars 1780, en te eindigen 

Martini 1786, mits betalende het gewone plakkegeld, en jaarlijks twee guldens, in de pagt van 

het ten Requeste gemelde land gecontinueerd. 

Opslach Cedul fol.204. No.25. 

 

 

155. Den 26 October 1780, fol.58vo. 

Op den Requeste van Trijntje van Veen wede Lucas Schouwenburg, verzoekende dat haar 

Zoon Jannes Schouwenburg het Ordinaire Veer van deze Stad op Amsterdam en vice versa op 

het schip van haar overleden man als Zetschipper mag bedienen en waarnemen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Schutmeesters word het verzoek ten Requeste 

gedaan, mits desen geaccordeerd, en oversulks de persoon van Jannes Schouwenburg 

geauthorizeerd om als Zetschipper op het ordinaire Veer van dese Stad en vice versa te mogen 

fungeeren. 

 

 

156. Den 30 October 1780, fol.59. 

Op den Requeste van Lucas Willems, zeggende zedert 30 jaaren in huire te hebben gehad 

zeker land van de Geestelijkheid, in Deezer Markte, laatst voor f.47 - : - verzoekende in de 

pagt van het zelve land voor nog een pagtjaar te mogen worden gecontinueerd. 

Was geapost:  Het land ten Requeste gementioneerd word aan den Suppliant voor een 

volgend pagtjaar in huire geaccordeerd, in te gaan Mart(ini) 1780, en te expireren Mart(ini) 

1786, mits daarvoor jaarlijks betalende een pagt van vijf en vijftig Car(oli) guldens, en nu bij 

de verpagting, de plakkegelden daartoe staande. 

 

 

157. Den 6 November 1780, fol.59vo. 

Op den Requeste van Hendrik Kerselis te kennen gevende, hoe hij zich voor ruim twee jaaren 

geleden zig alhier heeft doen intekenen met zekere Ursel Smit, toen wede wijlen Dirk van 

Kragt, dog welk huwelijk met beiden bewilliging geen voortgang hebbende gehad, (als 

hebbende elkander verlaten) en desselfs gewezen bruid nu ook reets in de gepasseerde maand 

September overleden zijnde, hij zig nu andermaal heeft willen doen intekenen te 

IJsselmuiden; Dog de Predicant dat in zwaarigheid makende, als sustinerende, dat zijne eerste 
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intekening voor een volkomen voltrokken huwelijk gehouden, en hij dus als weduwnaar 

diende aangemerkt te worden, en hij dus niet voor dat de tijd bij Landrechte gesteld, verlopen 

was, weder zoude kunnen trouwen, tenzij hij dispensatie dier wet bekomen hadde, over sulks 

versoekende dat H.W.E.H.Achtb: mogte gelieven hem te permitteren, alsnu zig in den 

huwelijken Staat te mogen begeven, en (zoonodig) hem dispensatie dier wet verlenen. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de Suppliant na het overlijden van zijn ondertrouwde bruid 

niet gehouden is, den gewonen tijd, aan weduwenaars tot het hertrouwen voorgeschrevenen, 

uit te wagten, maar dat dezelve sonder verder uitstel in ondertrouw zal mogen worden 

opgenomen, en voorts in den Huwelijken Staat bevestigd. 

 

 

 

158. Eodem [6 November 1780], fol.60. 

Op den Requeste van de Curateuren in den insolventen boedel van Mr. C. Roldanus te kennen 

gevende, dat er van de verkogte Mobilia in dezen boedel veele penningen renteloos onder den 

Vendumeester waren berustende dat er op het huis f.2500 - : - gerichtlijk gehypothekeerd 

waaren, als mede nog tot lasten des boedels genegotieerd omtrend f.700 - : - guldens om het 

verpandde zilver des boedels uit de Bank van Leening te lossen. Dat vermits er geene 

speculatie is, of deeze beide capitalen moeten voor alle andere uit de boedelpenningen betaald 

worden: Zij vermeind hebben ten besten des boedels te moeten verzoeken authorizatie, om uit 

de voorhanden zijnde penningen deeze beide capitalen af te lossen, en daardoor de renten te 

doen ophouden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders-Quartier 

worden de Supplianten geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

Voorbehoudens en ongepraejudicieerd alle en eenieder der Crediteuren hun regt. 

 

 

159. Den 9 November 1780, fol.60vo. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin administrerende de Venduen dezer Stad te 

kennen gevende dat door Hendrik van Eem op den 8
sten

 November 1779 in de boedel van 

wijlen Heimen Prins bij vendue gekogt is een parthij hooij ten somma van f.66 - : - en daarvan 

niet tegenstaande menigvuldige aanmaaninge geen betaling heeft kunnen erlangen 

verzoekende dierhalven dat Hun W.Ed.H.Achtb. hem Suppliant gelieve te verlenen de parate 

executie tot bekominge van bovengemelde praetensie. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde in voorgegane aanschouwing, binnen den tijd van 

veertien dagen, de ten Requeste gementioneerde somma niet zal hebben voldaan, word aan 

den Suppliant de parate executie tegens denzelven geaccordeerd. 

 

 

160. Den 23 November 1780, fol.61. 

Op den Requeste van Claas Willems, en Berendje van Diepen, woon(ende) op Urk, te kennen 

gevende: dat wijlen Janneke van Diepen wede G. van Rechteren, bij derzelver Testamente in 

dato 29 November 1754, voor Schepenen deezer Stad gepasseert, haar Suppliante hadde 

geinstitueerd tot desselfs eenige en universeele Erfgenaam, doch met bijgevoegd bezwaar dat, 

invalle zij Suppliante zonder Lijfserven na te laten, mogte overlijden, als dan de goederen 

zullen erven op de kinderen van Arend van Diepen. 

Dat deeze kinderen alle op Batavia zijnde overleden, en daardoor dit geheel Fidei-commis 

vervallen zijnde, zij Supplianten vermeinden na rechten te mogen en moeten verzoeken, dat 

zij als Fidei-Commissaire Erfgenaamen (en ten overvloede mede zijnde naaste Erfgenaamen 
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ab intestato) tot het aanvaarden deezer Erffenisse mogten worden berechtigd verklaard 

gedragende zich ovrigens aan alle de bewijzen ten Requeste annex. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broeder-Quartier, worden de 

Supplianten gerechtigd verklaard, tot het aanvaarden der Erffenisse van wijlen Janneke van 

Diepen, mits dezelve verborgende als naar Stadsrechte. 

 

 

161. Den 4 December 1780, fol.62. 

Op den Requeste van Marrigjen Zyleman weduwe van Jan Velsink te kennen gevende dat zij 

nevens hare drie minderjarige kinderen te zamen voor 1/5 haere dezen in de nalatenschap van 

wijlen haar haar mans moeder te Zwolle. 

Dat die nalatenschap bij haar mans Vader Jan Hendrik Velsink volgens testament in tugt word 

bezeten, welke thans over de 85 jaren oud, buiten Stad is, de kost te kunnen winnen. Dat 

daarvoor de andere kinderen van haar Vader wel genegen zijn om dezelve in deze zijne nood 

en verlegentheid te hulp te koomen, indien zij met hare kinderen consenteerd, dat hunne 

ouderlijke goederen, tezamen publijk zullen worden verkogt, de penningen daarvan komende 

belegt, en uit de revenuen, voor zoo ver, dezelve kunnen strekken, en desnoods van het 

capitaal worden gegeven des jaars 100 of 2 guldens per week: 

Dat sij met hare kinderen sulx ook redelijk vind, dan alzoo daartoe, en inzonderheid tot de 

verkoping ten aanzien van desselfs minderjarige kinderen niet kan consenteren sonder 

bevorens van hun Wel H.Achtb. als over momboiren daartoe behoorlijke authorizatie verzogt 

te hebben, weshalven zij was smekende dat dezelve aan hem Suppliante het nodige consent 

geliefden te verlenen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

verzogte verkoping aan de Suppliante geaccordeerd, onder Conditie, en in diervoegen, als bij 

den Requeste gemeld. 

 

 

162. Den 7 December 1780, fol.62vo. 

Op den Requeste van Pieter Rasch, verzoekende Veniam aetatis voor desselfs pupil, Mattheus 

Rinkelaar, oud in zijn 25
e
 jaar, en van een goed gedrag. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan Mattheus Rinkelaar mits dezen 

geaccordeert ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

163. Eodem [7 December 1780], fol.63. 

Op den Requeste van H. Ruil en J. Kroon, Curateuren in den insolventen boedel van Egbert 

Weijer; te kennen gevende dat zij in staat zouden zijn, deezen boedel af te doen, als zij nog 

konden ontvangen eene Sa. van f.200 - : - hem E. Weijer per resto nog competerende uit zijns 

Vaders nalatenschap, doch waar van het Maaggescheid alnog ongetekend was: verzoekende 

in hunne qualiteit qualificatie om dit Maaggescheid met de overige mede Erfgenaamen te 

mogen tekenen, en die penn(ingen) te ontvangen. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit, worden mits dezen geauthorizeerd, om het 

Maaggescheid ten Requeste gementioneerd, namens Egbert Weijer mede te ondertekenen, en 

de penningen aan hem uit dien hoofde nog competerende, ten gemeenen nutte zijner 

Crediteuren, en ter goeder rekening te ontvangen. 

 

 

164. Den 14 December 1780, fol.63. 
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Op den Requeste van Herm. Nic. Gillot, Predikant op het Eiland Ens: zeggende dat hij zich 

willende veranderzaten, ingevolge Stedelijke wetten, verpligt was, zijne voorstellingen ook 

hier te hebben: Dat hij vreezende, dat door Winterweer, Vorst ende de overzending der 

afgegaane Proclamatien mogt worden vertraagd, overzulks verzogt, drie Huwlijksgeboden op 

éénen dag te mogen hebben. NB. Alzo de Bruid laatst hier gewoond hadde. 

Was geapost:  De Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad word mits dezen 

geauthorizeerd, om aan den Suppliant drie Huwlijks-Proclamatien op éénen dag te geven. 

 

 

165. Eodem [14 December 1780], fol.63vo. 

Op den Requeste van den Hr. Oud Bz., W.F. van Knuth, als Voogd over de minderjaarige 

kinderen van wijlen den Predikant Rambonnet, verzoekende, om hangende de onafgedaane 

insolvente boedel van Mr. C. Roldanus, waar in zijne pupillen kennelijk zo sterk waaren 

geinterresseerd, tot stuur en onderhoud haarer nodige zaken bij provisie, tot den tijd van 

afdoening deezes boedels, ten lasten deezer pupillen te mogen negotieeren vijf of zeshonderd 

guldens, tegens eene rente net excederende 3 percento. 

Was geapost:  De Suppliant in zijne qualiteit word mits dezen geauthorizeerd, ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

166. Eodem [14 December 1780], fol.64. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarigen Zoon van wijlen Dr. Herweier aan 

de ééne, en J.C. Evers, nome Uxoris A. Herweier, aan de andere zijde, verzoekende 

approbatie van een ten Requeste geannecteerde Acte van Maaggescheid over zekere vaste 

goederen dezes boedels, voor zo verre den minderjarigen betreft. 

Was geapost:  Het Maaggescheid, ten Requeste annex, word, voor zo verre het den 

minderjarigen betreft, geäpprobeerd mits dezen. 

 

 

167. Den 15
den

 December 1780, fol.64vo. 

Op den Requeste van Gerrit Winter, thands woonachtig te Amst(erdam), en Antonij van Veen 

en Maria Ankersmit beide hier woon(achtig) te kennen gevende, dat deezer dagen zijnde 

komen te overlijden Engeltje Sonnenburg, eerst Wede van H. Winter, en laatst van M. 

Groenewout, dezelve nagelaten had een Zoon H. Groenewout, oud 14 jaaren, edoch zonder 

genoegzaame middelen om te kunnen subsisteeren. Dat om denzelven echter buiten ’t 

Kinderhuis te houden, zij Requestr(anten)  deswegens te zamen hadde gecontracteerd: Dat de 

eerste Requestrant, als halve Broeder, van zijne Moeders Erfportie ten voordeele deezer 

minderjarige geheel afziet, waarna de beide laatste Requestranten aanemen hem verder de 

kost te geven, en in het Ververs ambacht te onderwijzen totdat dezelve daarmede zijn bestaan 

zoude kunnen winnen. Verzoekende over dit Contract de approbatie van Schep(enen) en 

Raden. 

Was geapost:  Het Contract, ten Requeste gementioneerd, word, voor zo verre het den 

minderjarigen Hendrik Groenewoud betreft, geäpprobeerd mits dezen, en worden voorts tot 

Voogden over denzelven genomineert Antonij van Veen en Gerrit Lodewijks. 

 

 

168. Den 30 December 1780, fol.65. 

Op den Requeste van de tijdelijke Gildemeesteren van het St. Annen of Schippers Gilde, te 

kennen gevende: dat verscheide jonge Gildebroederen in het Gilde gekomen zijnde, die der 

Gildens wetten en costuumen noch niet genoegzaam kundig waaren, om tot Gildemeesteren te 
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kunnen worden verkooren, en zij dan weinig stoffe hadden, goede bekwaame persoonen tot 

Gildemeesteren te kunnen kiezen: verzoekende overzulks, dat het hun mogt vergund zijn, ook 

voorige persoonen, te vooren in het Gilde gevaaren hebbende, tot Gildemeesteren te mogen 

verkiezen. 

Was geapost:  Op rapport der Heeren Schutmeesteren, word het den Supplianten, tot 

weerzeggens toe geaccordeerd, om voorige Gildebroederen, ofschoon niet meer in het Gilde 

vaarende, tot Gildemeesteren te mogen verkiezen. 

 

 

169. Den 2 Januarij 1781, fol.65vo. 

Op den Requeste van Pieter ter Veer, verzoekende wegens ziekte, verhoging van desselfs 

tractement als Brandmeester ter deser Stad. 

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

oversulks afgeslagen mits desen. 

170. Den 4 Januarij 1781, fol.65vo. 

Op den Requeste van Hendrik van Eem en Aalt Prins, verzoekende Veniam aetatis voor 

derzelven pupil Hermiena Prins oud 24 jaar en van een goed gedrag. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in het Bovenquartier word aan den 

Supplianten pupille Hermina Prins de verzogte veniam aetatis geaccordeerd ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

171. Den 4 Januarij 1781, fol.66. 

Op den Requeste van de gezusteren Johanna en Catharina Westhoven verzoekende wegens 

haren aannnaderende ouderdom, onder aanbiedingen van derzelver woonhuijs in de 

Broederstraat en onder datelijke uitkering van tweehondert Car(oli) guldens, beneffens na 

dode van den langstlevende van haar beiden, derzelver gehele nalatenschap eene Kostkopers 

proeve, beneffens inwoninge in eene der geringste huisjes van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuijs. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, en dien 

tengevolge de tijdelijke Kerkmeesteren van ’t G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

geauthorizeerd om aan de Suppliantes eene Kostkopersproeve toe te staan, beneffens dezelve 

te doen intrekken in het huijsje, waarin Barbara Stroombergen heeft gewoond, om tot de dood 

van de laaste van haar beiden te worden genoten, mits sij Suppliantes voornoemd na in houd 

van den Requeste aan voorsch(reven) Gasthuijs afstaan derzelven woonhuijs staande in de 

Broederstraat, en daar en boven dadelijk aan het selve huijs uitkeren eene somma van 

tweehondert Car(oli) guldens en wijders dan nog onder die Conditie, dat na dode van de 

langstlevende van haar beiden derzelver nalatenschap aan meerm(eld) huijs zal vervallen. 

 

 

172. Den 11 Januarij 1781, fol.66vo. 

Op den Requeste van B. van Goutum, Stads medicinae Doctor, om ten Requeste geallegeerde 

redenen verzoekende, dat aan hem het tractament, so anders wijlen de stads medicinae Dr. R. 

Woltgraft, van Michiel 1779 tot Pa(aschen) 1780 in leven geweest sijnde soude genoten 

hebben, en in wiens plaats hij de patienten, in dat halve jaar op ordre van Schepenen en Raden 

bediend heeft, moge worden geaccordeert. 

Was geapost:  De Ontfanger dezer Stads domeinen word mids dezen geauctoriseert, om aan 

den Requestrant so de Stads med(icinae) Dr. R. Woltgraft, in leven geweest sijnde van 

Michiel 1779 tot Paaschen 1780 soude genoten hebben, uijt te tellen en betalen. 
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173. Den 15 Januarij 1781, fol.66vo. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Schappers, Gildebroeders deezer Stad, klagende dat 

door de tegenwoordige Gildemeesteren een nieuwe Gildeknegt aangesteld was, zo zij 

vermeendentot praejudicie van het regt der Gildebroeders, als die deeze aanstelling te zamen 

en ex massa behoorden te doen: Verzoekende overzulks dat deeze door de Gildemeesteren 

gedaane aanstelling mogte worden geannulleerd, en dan aan de gezamentlijke Gildebroederen 

vrijheid gegeven, een nieuwe Gildeknegt in manieren en voorts aan te stellen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Schutmeesteren kan in het verzoek ten Requeste 

gedaan, niet worden getreden, en word overzulks gewezen van de hand. 

 

 

174. Eodem [15 Januarij 1781], fol.67. 

Op den Requeste van de Gildemeesters van het Schippers Gilde deezer Stad; te kennen geven- 

de, dat de aangestelde Pilooten of Lootzen, in gelijkheid van den voorigen Piloot Arend van 

Zanten, sustineerden door deezen hunne aanstelling van zelve ophoudden langer 

Gildebroeders te blijven: dat dit Gilde, zo zwak zijnde, dat het geene Leden konde missen, die 

het zelve, vooral in tijd van nood en storm konden ten dienste staan, zij Supplianten overzulks 

verzogten, dat H.W.H.Agtb. geliefden te verstaan, dat den Pilooten  Gildebroeders moeten 

blijven, en voorts gelasten, dat Arend van Zanten voors(chreven) weder in het Gilde mag 

terug keeren. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de thands fungerende Lootzen Albert van Dijk en Jan van 

de Weerd, gelijk mede alle de henvorder aan te stellene Lootzen, voor zo verre dezelven 

Gildebroeders zijn van het Schippers Gilde deezer Stad, van wegens hunne aanstelling, zich 

van onder het Gilde niet zullen mogen onttrekken, maar verpligt zijn, Gildebroeders te 

blijven; Zo echter, dat zij niet genoodzaakt zullen kunnen worden in geval van nood, of 

anders het Schippers Gilde ten dienste te staan, dan alleen wanneer zij aan de wal, en niet aan 

het diep in functie zullen zijn: Doch kan in het verder verzoek, ten Requeste gedaan, niet 

worden getreden. 

 

 

175. Den 25 Januarij 1781, fol.68. 

Op den Requeste van de tijdelijke Bedienaren der Armen deser Stad, te kennen gevende, dat 

in de maand October des jaars 1779 binnen deze Stad was komen te overlijden de Wede 

Pieter Stadlander. Dat de minderjarige kinderen van hare reeds overledene Zoon Cornelis 

Stadlander hare eenige en universele Erfgenamen waren geweest; Dat Pieter Ham en Jacobus 

Exter Burgers der Stad Hoorn gequalificeerd waren, om het regt van die minderjarigen waar 

te nemen. Dat die persoonen hen Supplianten hadden versogt om sulx voor haar te verrigten. 

Dat sij Supplianten ten dien einde de goederen van voorn(oemden) Wede Stadlander hadden 

verkogt en verders alles tot liquiditeit gebragt. Dat zij wijders van die nalatenschap op den 22 

Junij des voorleden jaars ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier 

zelfs rekening en bewijs hadden gedaan. Dat wijl toen was komen te geblijken dat eenen 

somme van f.115 - 7 - 10 overschoot, en de Wede Stadlander nu reets meer dan een jaar en 

dag overleden is geweest sij Supplianten oversulks versogten dat H.W.H.Achtb. hun als nu 

geliefden te aucthorizeren, om de overgeschotene penningen voor voorsch(revene) boedel ten 

summa van f.115 - 7 - 10 aan de voorgemelde gequalificeerde personen Pieter Ham en 

Jacobus van Exter te Hoorn, te mogen overmaken. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld, en 

mogen dien ten gevolge de overgeschotene penningen van de boedel van de Wede Pieter 
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Stadlander ten summa van f.115 – 7 – 10 aan de personen van Pieter Ham en Jacobus van 

Exter te Hoorn overmaken. 

 

 

176. Den 29 Januarij 1781, fol.69. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarige Zoon van wijlen Dr. Herweijer aan de 

ééne en J.C. Evers nomine Uxoris A. Herweijer, aan de andere zijde, verzoekende approbatie 

van een ten Requeste geannecteerde Acte van Maagscheid over zekere vaste goederen dezes 

boedels voor zoo verre en minderjarigen betreft. 

Was geapost:  Het Magescheid ten Requeste annex, word, voor soo verre het den 

minderjarigen betreft, geapprobeerd mits desen. 

 

 

177. Eodem [29 Januarij 1781], fol.69. 

Op den Requeste van Mariane Moses, weduwe wijlen Isaak Salomons, en Joseph Raphael, 

Als man en voogd van zijne huisvrouw Aaltje Isaac, en Salomon Isaac, als kinderen en 

erfgenamen van wijlen Isaac Salomons, te kennen gevende hoe sij tot voorkominge van alle 

verwijdering, en om so veel mogelijk de reputatie van den overledenen te sparen over den 

gemeenschappelijken boedel in der minne gecontracteert hadden, ingevolge bijzijnde contract, 

versoekende in so verre het selve der Suppliantens onnosele en minderjarige dogters en 

susters Rachel Isaac, en Saartie Isaac betreft daar van approbatie. 

Was geapost:  Het ten Requeste bijgevoegde contract, en met het exhibitum hujus diei 

getekend word mids dezen geapprobeert. 

 

 

178. Den 30 Januarij 1781, fol.69vo. 

Op den Requeste van Hendrik de Kock en Coenraad Schinkel, als voogden over de 

minderjarige dogter van wijlen Jean Joseph Durand bij wijlen Jeannette Pech in egte verwekt, 

en W.C. Durand, en J.J. Durand meerderjarige kinderen van wijlen voorschr(even)  J.J. 

Durand erfgenamen van de nalatenschap van gemelten overleden J.J. Durand, versoekende 

voor so verre de minderjarige betreft, approbatie om het huis staande op de Oudestraat op de 

hoek van de Lampet Steeg publijcq ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het 

Cellebroederquartier te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word 

de verzogte verkoping mids dezen geaccordeert. 

 

 

179. Den 1
ste

 Februarij 1781, fol.70. 

Op den Requeste van Dorothea Valk, weduwe wijlen den Gemeensman Theunis Backer 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dedommagement van de buijtengewone 

leverantie van medicijnen in den jare 1780, welke volgens memorie de Requeste bijgevoegt, 

seer verre surpossera haar ordinaris tractement van eenhondert guldens. 

Was geapost:  De Suppliante word mids dezen begunstigt met eene Sa. van eenhondert 

agtenveertig guldens en sestien stuivers eens te betalen door den Ontfanger van dezer Stads 

domeinen voor rekening van de Stads Camer 1780. 

 

 

180. Eodem [1 Februarij 1781], fol.70vo. 

Op den Requeste van Amelia en Anna Veen minderjarige dogteren van wijlen Dr. R. Veen, 

versoekende dat seker erve op het Zuijdeinde van Camperveen gelegen en met den Here 
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Grave van Rechteren tot Borbeuningen gemeen, door hun gemeenschappelijk mogte worden 

verkogt, en de Suppliantes eerstgemeld, schoon Veniam aetatis verkregen hebbende daartoe 

geauctoriseerd, en dat dese verkopinge als dan mogte geschieden op Maandage  veertien 

dagen, als welken dag daartoe door den Here Grave van Rechteren verzogt was. 

Was geapost:  De verzogte verkopinge van het gelibelleerde erve op den 19 Februarij 1781 

ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

181. Den 3 Februarij 1781, fol.71. 

Op den Requeste van Berendina Bantjes, gesepareerde huisvrouw van A. van den Noort, te 

kennen gevende, dat sij bij mutuele dispositie harer en dezen geinstitueerd was, tot Erfgenaam 

in de blote en naakte legitime portie, met dien verstande echter dat sij soude kunnen kiesen de 

opkomsten portionis ab intestato debitae, welke laatste zij ook voor eenige weeken onder 

zekeren voorwaarden gekozen, en daarover een Contract hadde doen opstellen, en aan haar 

Zuster overgeven. 

Dat echter in plaats van dat Contract getekent weder terug te ontvangen haar ten hand gesteld 

was, een opstel van eene gehele andere natuir. Dat daarom ook de Voogden van hare 

minderjarige Dogter het selve als voor harer pupille zeer nadelig zijnde, niet had willen 

ondertekenen, en dus daardoor der Supplianten gedane keuse niet sal geperfecteerd geworden. 

Dat de aan haar bekende gesteldheid van den boedel van haren gesepareerden Eheman aan 

haar Suppliante meer vrijheid gevende nopens te doene keuse, zij oversulx verzogt dat 

H.W.H.A. haar (zooal de eerste keuse voor geperfecteerd mogte gehouden worden) daarvan 

geliefden te releveren, en haar teffens te auctorizeren tot het doen van eene nieuwe keuse. En 

wijders, wijl de scheiding harer ouderlijke boedel door de tussen hare Zusters ontstane en 

hangende verschillen mogten vertraagt worden, dat hare Suster A. Bandjes als Boedelhoudster 

mogte gequalificeerd worden om aan haar Suppliante weder om een zekere door H.W.H.A. te 

bepalene summa van penningen met den boedel uit te tellen. 

Was geapost:  Word verstaan op het eerste Lidt dat de Suppliante zig aan het eerst ingegane 

Contract zal moeten houden, en het selve gestand doen, wordende wijders in het twede 

versoek, bij het tweede Lidt gedaan, provisioneel gedifficulteerd. 

 

 

182. Den 3 Februarij 1781, fol.72. 

Op den Requeste van Doms. Wilh. Stuirman nom(ine) Uxoris Alida Bantjes en Gerrit Bandjes 

te kennen gevende dat sij Remonstranten reeds op den 28 Julij des laatst afgelopen jaars zig 

bij Requeste  van H.W.H.Achtb. geaddresseerd hadden, ter zake van hunnen ouderlijken 

boedel en daarover errezene dispuiten met haren suters Berendina Bantjes, gesepareerde 

huisvrouw van A. van den Noort, en Jannetje Bantjes wede van Lochum,  

Dat sulx ten gevolge hadde gehad, dat het eerste versoek, daarbij gedaan, met relatie tot de uit 

te brengene keusen van Berendina Bantjes gesteld zijnde in handen van de Heeren 

Hoofdl(ieden) als toen parthij en daar over voor H.W.H.Achtb. zijn gehoord en over dat point 

tussen dezelve een accoord was getroffen waarvan een schriftelijk contract soude worden 

geformeert en wedersijds getekend. Dat vervolgens de Adv(ocaa)t. Strubberg als Curator van 

gezegde vrouw van den Noort dit contract sullende instellen, na verloop van eenigen tijd aan 

de Remonstranten hadde overgegeven een geschrift dat niet zal overeenkomen, de met het 

accoord, soo als tussen parthijen ter praesentie van de Heeren Hoofdl(ieden) was ingegaan. 

Dat sulx hun genootzaakt hadde een ander contract te doen stellen conform het accoord, voor 

Heeren Hoofdlieden gesloten.; Dat, wijl tot hier toe der Remonstranten voorn(oemden) Suster 

van den Noort met haar toegevoegde Curator geweigert hadden het laatst gem(elden) Contract 
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te tekenen, Zij Remonstranten over sulx verzogten dat H.W.H.Achtb. Berendina Bantjes, 

gesepareerde huisvrouw van A. van den Noort, en in sooverre nodig met haar toegevoegde 

curator, geliefden te gelasten, om het ten Requeste gelibell(eerde) accoord, ten overstaan de 

Heeren Hoofdl(ieden) ingegaan, te tekenen. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan, word Berendina Bantjes gesepareerde 

huisvrouw van A. van Noort, in so verre nodig, mede haar toegevoegde Curator, geinjungeerd 

om het ten Requeste gelibe(lleerde) ten overstaan van de Heeren Hoofdl(ieden) ingegaan 

accoord te tekenen. 

 

 

183. Den 8 Februarij 1781, fol.73. 

Op den Requeste van den Voogden de drie onmundige kinderen van wijlen Jacob van ‘t Hul, 

verzoekende in hunne qualiteit den inboel in het zoogenaamde Rode Hart, waarvan de helft 

hunne pupillen toe zoude koomen, door een bekwaam persoon te mogen taxeren of publijk 

verkopen, om wijders de penningen daarvan provenierende ten meesten voordele van  

gem(elde) huune pupillen te kunnen beleggen. 

Was geapost:  De Voogden over de drie onmundige kinderen van wijlen Jacob van ’t Hul 

worden geauthorizeerd mits desen om de inboel in het zogenaamde Rode Hart te doen 

taxeren, en wel sulx door Claas Visscher Moulin; wordende wijders gem(elde) Voogden 

gelast om de penningen van genoemde boedel provenierende voor so verre hunne pupillen 

aangaat, ten spoedigsten en ten meesten nutte van diezelve te beleggen. 

 

 

184. Den 12 Februarij 1781, fol.73vo. 

Op den Requeste van Hend(rik) van de Rijn en Participanten als Pagters van de Stadstabak 

over den jaare 1779 versoekende wegens de menigvuldige abuisen van hunnen Collecteur in 

desselfde collecte, en daardoor te kort komende penningen H.W.E.H.Achtb: eenige 

consideratien in de nog resteerende pagtpenningen met hun Supplianten geliefden te hebben 

en te gebruiken. 

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

oversulx afgeslagen mits desen. 

 

 

185. Eodem [12 Februarij 1781], fol.73vo. 

Op den Requeste van Roelof Storm verzoekende in qualit(eit) als Voogd van Thomas Doijer 

veniam agendi tegen Anna van Leussen wede Adr. van ’t Oever, wegens eene gefundeerde 

praetensie van f.600 - : - . 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word, zoo als het selve legt, afgeslagen mits 

desen. 

 

 

186. Den 12 Februarij 1781, fol.74. 

Op den Requeste van Gerrigie Teune, weduwe van wijlen Toon Schierholt, Meijer op het erve 

het Keulvoet te kennen gevende dat voorschreven haar Eheman in de maand September 1780 

overleden zijnde, sij thans tot voortzettinge harer boerderij voornemens was sig te 

verandersaten met Gerrit Zwapenburg uijt ’s Heerenbroek, versoekende dieswegens 

dispensatie van de negen maanden welke sij anders als weduwe verpligt was uijt te houden. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 
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187. Eodem [12 Februarij 1781], fol.74. 

Op den Requeste van C.V. Moulin en L. Masman in qualiteit als executeuren in den boedel 

van wijlen den Gemeensman A. Voerman versoekende een twede veiling van een huis in de 

Buijten Nieuwstraat. 

Was geapost:  De versogte verkoping van het gelibelleerde huis, word ten overstaan van de 

Heeren Hoofdlieden mids dezen geaccordeert. 

 

 

188. Den 25 Februarij 1781, fol.74vo. 

Op den Requeste van Vrouwe A.M. Veen, Wede wijlen Dr. P. Smit, verzoekende dat H.W.H. 

Achtb. geliefden  te approbeeren de verkoop, die zij als Moeder en Voogdesse van haar 

minderjarig kind, gedaan hadde, van wijlen haares Ehemans huis op de Oudestraat, aan  

J. Oostenrijk voor eene Sa. van f.1700 - : - . 

Was geapost:  Op het raport der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier, word de 

ten Requeste gem(elden) verkoop geapprobeerd mits deezen. 

 

 

189. Eodem [25 Februarij 1781], fol.74vo. 

Op den Requeste van Jurrien Snijder, Scherprigter deezer Stad, zich bezwaard houdende, dat 

de Collecteur van deezer Stads Imposten op het gemaal, hem Suppl(inat) nu zedert eenige 

weeken hadde afgevorderd de 3 percents Impositie op het Schepel Weite, zederd den jaare 

1763 daar van geheven wordende: Daar en zijn Vader en Voorzaat, en hij selve, die in den 

jaare 1769, op denzelven voet en emolumenten, aan zijn Vader in deezen post is 

gesuccedeerd, deeze impost, zo min als eenige andere het zij Provinciale ’t zij Stads Accijsen 

immer of ooit betaald hebben: allegeerende hij Suppliant daar toe mede een Declaratoir van 

deeze Generale Vrijdom, door de Heeren Ords. Gedep. bij Resolutie van den 14
den

 October 

1754, waar bij de toenmalige Pachteren door H.E.Mog. worden geïnformeerd dat de Scherp 

Rechters van de Steden Deventer, Campen en Zwol zedert ondenkelijke tijden executie 

genoten hebben en nog genieten van ’s Lands-Accijsen, zo wel als van de Stads-Accijsen, het 

welk dan nog geen plaats heeft gehad, en nog niet heeft omtrend den Impost op de 

Brandewijn en Gebrande Wateren ten verzoekende overzulks dat H.W.H.Achtb. mede 

geliefden te verstaan, dat de Suppliant ongehouden was, deeze Impost te betaalen. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de Suppliant mede geëximeert is van deezer Stads Impost 

der drie stuivers op het Schepel Weite door hem zelve wordende geconsumeert. 

 

 

190. Eodem [25 Februarij 1781], fol.75vo. 

Op den Requeste van Willem Teunis, Meijer van een Geestelijk Erve op Camperveen, te 

kennen gevende, dat, hij reeds zeer veele jaaren op dit erve had gewoond, zijne pagt altijd 

aanbetaald, en het Erve merklijk verbeterd hadde, en nog verder zoude doen: Verzoekende 

overzulks, dat het zelve aan hem nog voor een volgend pagtjaar in huire mogt worden 

gegeven. 

Was geapost:  Het ten Requeste gementioneerde Erve word voor een dubbeld pagtjaar, in te 

gaan Petri 1783 en te expireren Petri 1793 aan den Suppliant in huire geaccordeert, mits 

betalende bij de verpagting de Plakkegelden, daar toe staande. 

 

 

191. Den 3 Maart 1781, fol.75vo. 
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Op den Requeste van E(dele)  Bern. Twenth verzoekende, dat in plaats om wijlen Jan Blom 

tot zijn mede Executeur in de nalatenschap van wijlen Neeltjen van Deutekom mogte 

benoemd worden de E(dele) Kier van der Weide. 

Was geapost:  De persoon van de E(dele) Kier van der Weide, word mits desen 

geauthorizeerd ten fine als bij den Requeste gemeld. 

 

 

192. Den 5 Maart 1781, fol.76. 

Op den Requeste van de Heeren van Ittersum, van Knuth, en Strokkel, in qualiteit als 

Curateuren over den persoon van Jonkheer D.B.H. Gansneb genaamt Tengnagel tot het 

Hoogehuis, te kennen gevende, dat also geenen contanten penningen in den boedel 

voorhanden zijn, om daar uit de lopende kosten de huishoudinge te kunnen gaande houden, zij 

overzulks verzogten te mogen worden geäuthorizeerd, om driehonderd guldens op Maandgeld 

te mogen negotieren. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits dezen geauthorizeerd, om tot 

lasten van den boedel van Jonkheer Gansneb gent. Tengnagel tot het Hoogehuis ten minsten  

prijze, op Maandgeld te mogen negotieeren eene Sa. van driehonderd Car(oli) guldens. 

 

 

193. Den 8 Maart 1781, fol.76vo. 

Op den Requeste van Hendrik Jans, Meijer van een Geestelijk Erve op Camperveen: te 

kennen gevende, dat hij het zelve Erve gedurende zijne voorige pagt merkelijk hadde 

verbeterd, en zulks nog verder zoude doen, indien hij verzekerd was, daar op nog langer te 

zullen kunnen blijven: waarom hij verzocht, om nog voor een volgend pagtjaar in de huire 

van dit Erve te mogen worden gecontinueerd. 

Was geapost:  Het ten Requeste gelibelleerde Erve word aan den Suppliant nog voor een 

pagtjaar voor de oude pagtpenningen in pagt geäccordeerd, in te gaan Petri 1783, en te 

expireren Petri 1793, mits betalende bij de aanstaande verpachting de Plakkegelden, daar toe 

staande. 

 

 

194. Eodem [8 Maart 1781], fol.76vo. 

Op den Requeste van Berendje Peters, Wede wijlen G. Andries op Camperveen van gelijken 

inhoud en verzoek, is gelijke dispositie gevallen. 

 

 

195. Den 12 Maart 1781, fol.77. 

Op den Requeste van de Voogden over de onmondige kinderen van wijlen Jacob van ’t Hul 

verzoekende met de oidres van Schepenen en Raden omtrent de verkoop van de portie van 

hunnen pupillen in zekere Erfje, en het emploi van dien, breder in den Requeste gemeld, te 

mogen worden voorzien. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier; worden de 

Supplianten in derselver qualiteit geauthorizeerd en gequalificeerd om met en nevens der 

kinderen oom Dirk van ’t Hul het derde part van een boeren Erfje in het Schoutampt van 

Nunspeet op de Veluwe gelegen in deze boedel gevonden wordende, en bij den Requeste 

gemeld, tegen de summa van vijfhondert Car(oli) guldens aan de mede Eigenaren van het 

selve Erfje ingevolge derselve uitbod te mogen verkopen, en het Capitaal van f.450 - : - 

guldens, waarmede het huijs t het Rode Hart  bezwaard is, daar mede af te lossen, en worden 

dan nog de Supplianten in derselver qualiteit gequalificeerd, om bij de summa van f.800 - : - 

guldens, welke voorsc(hreven) Dirk van ’t Hul voor den halven eigendom van het 
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voorsc(hreven) huijs het Rode Hart aan voorn(oemden) kinderen ingevolge  testament moet 

uitkeren, nog de summa van 100 guldens, uit de penningen van den getaxeerde en 

overgelatene meubilen te mogen voegen, en dus een summa te zamen van f.900 - : - guldens 

in het voorsc(hreven) huijs te mogen vestigen. 

 

 

196. Eodem [12 Maart 1781], fol.77vo. 

Op den Requeste van Frans Gunning, te kennen gevende, dat onder de nagelatene kinderen 

van hunnen nu gestorvenen Vader, wijlen de Roededrager J.D. Gunning, zich men bevond, 

eenen zints lange jaaren geheel innocenten Zoon, Suppliants vollen Broeder Arnolus 

Gunning. Dat hij wel voorziende dat de Erfportie, zo aan dezen innocenten Broeder uit deeze 

Vaderlijke nalatenschap zoude toevallen, bij lange na niet toereikende zijn zal, om den zelven 

te kunnen onderhouden overzulks te rade geworden was, deezen Broeder ten zijnen lasten te 

nemen en zijn leven lang, buiten last van Stad en Arme Kamer te onderhouden, mits dat dan 

ook weder de Erfportie van deezen innocenten Broeder aan den Suppliant of zijne kinderen 

verstaan mogte worden te vervallen. 

Verzoekende hieromme dat hij mogte worden geauthorizeerd tot Curator over denzelven 

zijnen innocenten Broeder Arn. Gunning, en het verzoek, boven getetailleerd aan hem mogte 

worden geäccordeerd: Offererende daar voor, zijne vaste goederen binnen deeze Stad gelegen, 

ten genoegen te verbinden, zo dra het bedragen deezer Erfportie, na gedaane schiftinge en 

scheidinge des boedels, ten vollen zal zijn gebleken. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier, word de 

Suppliant mits deezen geauthorizeerd tot Curator over desselfs innocenten Broeder Arnoldus 

Gunning: En word het verdere verzoek ten Requeste gedaan mede geäccordeerd in voegen en 

manieren daarbij gemeld, mits de Suppliant vooraf ten genoegen van voorz. Heeremn 

Hoofdlieden zal hebben gepraesteerd het verband, door hem bij Requeste geöffereerd: alles 

dan noch zo lange, en wanneer gem(elden) Arnoldus Gunning in zijne ongelukkige innocentie 

mogte continueeren, en daar in koomen te overlijden, en anders of verder niet. 

 

 

197. Den 17 Maart 1781, fol.78vo. 

Op den Requeste van B.F. Schultz en G. Brugging, als Executeuren van de nalatenschap van 

wijlen A. Metting, verzoekende een huis, stal en loots agter de Nieuwe Muur, ten overstaan 

der Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders-Quartier te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Supplianten worden mits dezen geauthorizeerd, ten fine als bij Requeste 

gemeld. 

 

 

198. Eodem [17 Maart 1781], fol.78vo. 

Op den Requeste van Maria Bruins, verzoekende ter voldoening van Schepenen en Raden van 

den 12
den

 deezer, tusschen haar en de Erven van wijlen den Gemeensman Jan Sterke gegeven, 

dat de Hr. Secretaris Lemker mogt worden geäuthorizeerd, de onder de ter Secretarie 

geconsigneerde kooppenninegn van des Suppliantes aan de voorz. Erven verkogte Hof, onder 

betaling der Jura consignationis, aan de Suppliante te mogen uittellen. 

Was geapost:  De Secretaris A.J. Lemker word mits deezen geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

199. Eodem [17 Maart 1781], fol.79. 
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Op den Requeste van de Wede David Lodtzen, waarneemende de Stads Apotheek, 

verzoekende alzoo hare Apotheek wilde verkopen, met het waarnemen dus daarvan te mogen 

worden ontslagen. 

Was geapost:  De Requestrante word op desselfe verzoek van het waarnemen der Stads 

Apotheek ontslagen mits desen. 

 

 

200. Den 22 Maart 1781, fol.79. 

Op den Requeste van Dorothea Valck, Wede wijlen den Gemeensman T. Bakker 

verzoekende, wijl de Wede D. Lodtzen van de Stads Apotheek ontslag verzogt heeft 

daarmede weder begunstigt te mogen worden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante zig bij continuatie van eenen goeden Provisor in hare 

Apotheek zal voorzien houden, word derzelve bij provisie en tot weerzeggens toe met de 

Stads Apotheek gebeneficeerd mits desen. 

 

 

 

201. Den 23 Maart 1781, fol.79vo. 

Op den Requeste van Willemina van Hees, huisvrouw van Gerrit ten Hooven, te kennen 

gevende dat haar Neev Hendrik van Dijk en gem(elde) haar man, ingevolge auctorizatie van  

Hun W.Ed:Achtb. in dato den 17 October 1773 verleent aan Mr. C. Roldanus in qualiteit als 

voogd over den minderjarige kinderen van wijlen Joh. Jac. Rambonnet, en Sara Alida 

Foccoma Echtel(ieden), hebben opgeschoten eene Capitale summa van een duisend en sestig 

guldens tegen een interest van 3 P(er) Cent jaarlijks. Dat de interesten daarvan op den 24 

October laatst leden verschenen zijnde geweest, zij echter tot hiertoe van gem(elden) voogden  

gene betalinge had te kunnen erlangen, om redenen dat deze schuld zoude gehoren tot de 

boedel van gen(oemden) Mr. C. Roldanus: En alzoo de Remonstrant vermeinde dat deze 

praetensie met de boedel van gen(oemde) Roldanus niet gemelleerd kan worden, oversulx was 

verzoekende, dat het Hun Welld. Hoog Achtb. mogte gelieven de opgemelde voogden of 

voogd te gelasten om aan haar Suppliante die interessen te betalen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 

worden de Voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Joh. Jac. Rambonnet 

geauthorizeerd om de verschenenen interessen ten Requeste gemeld, nu en in ’t vervolg aan 

de Suppliante uit te reiken zonder echter dat daar uit eenige consequenties zal kunnen worden 

getrokken. 

 

 

202. Den 26 Maart 1781, fol.80. 

Op den Requeste van Peter Adolfs, Stads Meijer van een erve op het Haatland genaamt den 

Koijtenburg, te kennen gevende hoe hij bij de aanvaardinge van ’t selve bevonden heeft, dat 

de Werf of huijsstede, door de voorgaande Meijer niet genoegzaam hadde verhoogt, dat hij 

ook een gedeelte aan de Noord Westzijde hadde verzuijmt te repareren dat de Suppliant 

gemelde Werf met veel kosten hadde verhoogt, en het beschadigde gerepareert. Versoekende 

dat hij Suppliant even als de andere Stads Meijers met een sodanig gedeelte op sijn beloofde 

pagtpenningen te korten mag worden gebeneficeert, als na opneming van het werk zal worden 

geoordeelt te behoren. 

Was geapost:  De Ontfanger dezer Stads domeinen word mds dezen geauthoriseert, om den 

Suppliant Peter Adolfs wegens de verhoding van sijn Werf en reparatie van het beschadigde 

op desselfs pagt te valideren eene somma van vijf en sestig guldens, elf stuivers, en vier 

penn(ingen). 
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203. Den 29 Maart 1781, fol.80vo. 

Op den Requeste van B. Lankhorst en G.W. Cloeck in qualiteit als Buijtenvaders van het 

Groot Burger Weeshuis ter eenre, en Jan van der Meulen, en Rijn van der Meulen benevens 

Olof Hagedoorn, namens sijn huisvrouw Aeltje van der Meulen ter andere zijde, versoekende 

van het bijzijnde koopcontract approbatie en confirmatie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren der Groot Burger Weesen word het 

koopcontract ten Requeste bijgevoegt, en met het exhibitum hujus diei getekent, mids dezen 

geapprobeert en geconfirmeert. 

 

 

204. Den 2 April 1781, fol.81. 

Op den Requeste van Jan Bonkaten, Mr. Hoefsmit alhier Agter de Nieuwe Muur verzoekende, 

wijl zijn huijs, waarin hij zijne affaire tot heden toe gedaan hadde, verkogt was, en hij het 

selve ongelukkig niet hadde kunnen bekoomen, dat H.W.H.Achtb. hem mogten gelieven te 

permitteren deze zijne Smederij, soo hij die thans gebruikt, in zijn onlangs gekogte huijs, alles  

Naast zijn deur staande, te mogen verplaatsen, en aldaar die affaire verder voortzetten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier, 

word de Suppliant desselfs versoek, ten Requeste gedaan geaccordeerd mits desen. 

 

 

205. Den 2 April 1781, fol.81vo. 

Op den Requeste van Willem Diesemers in Oosterwolde, als in huwlijk hebbende Geesje 

Bartelds dogter van wijlen Barteld Aarssen en Bartje Dirks, de laatste hertrouwd aan Berend 

Jans, geweezen Stads Meijer op het Haatland, en door de Stad geëxecuteerd voor agterstedige 

pagten: Versoekende dat de nog in leven zijnde Voogd Rutger Vogel moge worden schuldig 

verklaard aan des Requestrants huisvrouw zijne pupille, te moeten praesteeren, zodanig 

kinder(be)wijs van f.200 - : - als haar wegens de nalatenschap haares Vaders Barteld Aarssen 

competeerde, en welk bewijs in haares Moeders boedel bij haar hertrouwen gebleven was. 

Was geapost:  De beklaagde Rutger Vogel word in zijne qualiteit als Voogd over des 

Suppliants huisvrouw mits deezen verklaard voor diligent. 

 

 

206. Den 9 April 1781, fol.82. 

Op den Requeste van de Wede Gerrit Andries, Meiersche van een Geestelijk Erve op het 

Zuideinde van Camperveen, te kennen gevende dat de Wallen van haar Erve zeer hoog, en 

met Akkermaal bewassen zijnde; Zulks de afwatering van haar bouwland belettede: 

versoekende overzulks herzelve Akkermaal, na dat het in dit jaat gehouwen zijn zal, te mogen 

uitroejen de Wallen over het land brengen, en dan de Slootwal weer met opgaande 

Eikenboomen te bepooten, en dat het plantsoen hem daar toe door de Geestelijkheid mogt 

worden gesuppediteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van den Heer Kameraar van de Geestelijkheid, word het de 

Suppliante gepermitteerd, het Akkersmaalshout op de Westkant, en vooraan in het bouwland 

van haar erven leggende, te mogen uitroejen: mits dezelve zal gehouden zijn de Slootwal op 

te maken, en de hoogten van dien in de Slenken van het bouwland te brengen: en zal, zulks 

ten genoegen van de Heeren Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique goederen geschied 

zijnde, aan haar het Eikenplantzoen door de Geestelijkheid worden gesuppediteerd, en het 

zelve altijd ten voordeele der Geestelijkheid blijven. 
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207. Den 12 April 1781, fol.82vo. 

Op den Requeste van Dries Arends en Zwier Jans, als Voogden over de minderjarige 

Geertruid Willemsen Vos, aan de eene zijde; en de gezamentlijke geinstitueerde Erfgenaamen 

van wijlen Risseltje Jagers aan de andere zijde: te kennen gevende dat wijlen de Testatrice 

Risseltje Jagers bij derzelver Testamente van den 10 October 1766 onder anderen, aan de 

eerste Suppliante gelegateerd hadde, drie Margen Lands in Mastebroek aan de Biswetering 

gelegen. Dat de Testatrice dit land in den jaare 1778 en wel anderhalf jaar vóór haar 

overlijden, inmiddels uit hand verkogt hebbende, om bij jaarlijksche termijnen te betalen, 

waarvan nu twee termijnen vervallen waaren, Zij Supplianten te zamen in het onzekere 

waaren, of dit Legaat al nog voor valide moesten gerekend worden, dan niet. 

Dat zij, tot voorkominge van kostbaare Proceduiren hetzelve overgaven aan H.W.H.Achtb., 

met verzoek om hun de plane deswegen te willen onderscheiden. 

Was geapost:  Na verhoor van Partheien word verstaan, dat de minderjarige Geertruid 

Willemsen Vos, voor legaat uit den boedel van Risseltje Jagers zal kunnen ontvangen de 

resteerende termijnen koop-penningen van de aan dezelve bij Testamente van voorn(oemde) 

R. Jagers gelegateerde, doch inmiddels verkogte drie Margen Lands in Mastebroek. 

208. Den 12 April 1781, fol.83. 

Op den Requeste van Albert Albertz te kennen gevende dat desselfs Stiefvader Dirk Jansen, 

sijn gepagte erve op den Kattenweerd sub. No.35 voor eene jaarlijkse somma van f,335 - : - 

wegensdesselfs hogen ouderdom niet wel meer kunnende bemeijeren, het selve soude 

genegen sijn aan hem Suppliant over te doen verzoekende daar toe H.W.H.A. permissie en 

approbatie. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Suppliant geauthoriseert, het gelibelleerde erve van desselfs Stiefvader over te 

nemen en de pagt, so hij daar nog aan heeft, te continueren. 

 

 

209. Den 17 April 1781, fol.83vo. 

Op den Requeste van H.J. Croff verzoekende dat hem als Hoofdman van ’t Bovenquartier 

voor desen jare weder het weiden in ’t Bovenbroek moge worden gepermitteerd, verzekert 

sijnde, dat de Suppliant aan alle de requisiten dies aangaande voldaan heeft. 

Was geapost:  Het word den Requestrant mids dezen geaccordeert, om het gelibelleerde 

broek, met desselfs koebeesten, welke den gepasseerden Winter binnen dese Stad gestalt sijn, 

en vorder volgens requisiten van voorschreven weide, op deselve mogen worden opgeslagen, 

gedurende dit jaar, en buijten consequentie voor het toekomende te mogen beslaan. 

 

 

210. Eodem [17 April 1781], fol.84. 

Op den Requeste van Berend Karsten, verzoekende de overige huurjaaren van eene Stads 

Mate buiten de Veenepoort, en thans in huire bij den E(dele) Capitein Croff, met desselfs 

consent, te mogen overnemen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant twee Borgen ten genoegen van de tijdelijke Heeren 

Kameraars van de Stad zal gesteld hebben, word het verzoek ten Requeste gedaan, 

geäccordeerd zo als het legd. 

 

 

211. Den 24 April 1781, fol.84. 

Op den Requeste van Herman Scheper versoekende in qualiteit als Voogd over de 

minderjarige kinderen van Chr. Heineman en Janna Kars gequalificeerd te worden om de 
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goederen welke zijne pupillen volgens testamentaire dispositie van hunnen Oom Gerrit Kars 

compeseren en welke berustende zijn onder de Heer Hend. Gerh. Jordens die echter 

swarigheis maakte dezelve aan den Suppliant alleen als Voogd in leven zijnde over te geven 

te mogen ontvangen. 

Was geapost:  De persoon van Paulus Ril word mits desen geauthorizeerd met en nevens 

Herman Scheper tot Voogd over de minderjarige kinderen van wijlem Christoffer Heineman 

en Janna Kars en wijders de gesamentkijke Voogden gequalificeerd om de ten Requeste 

gemelde goederen voor deszelve pupillen uit handen van de Heer B(urge)m(eester) Hend. 

Gerh. Jordens te ontvangen. 

 

 

212. Den 24 April 1781, fol.84vo. 

Op den Requeste van Jan Claassen Vonk, verzoekende om zodanig stuk Overreesch Land, als 

hij van deezer Stads Geestelijkheid in huire geeft, te mogen schoonmaken van het daar op 

staande riet, en dan het zelve voor een dubbeld pagtjaar in huire te mogen hebben. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant ten genoegen van den tijdelijken Heeren Kameraar van 

den Geestelijkheid zal hebben aangetoond, dat hij het ten Req(uest)e gementioneerde Rietland 

Wel en na behooren zal hebben schoongemaakt, zal het zelve land met het overige 

Overreessche daar voor leggende aan hem voor een dubbeld pagtjaar worden gecontinueerd, 

te expireeren Mart(ini) 1792, mits bij de nieuwe verpagting betalende het Plakkegeld daar toe 

staande. 

 

 

213. Den 25 April 1781, fol.85. 

Op den Requeste van Gideon Adriaan Wierts, Ritmeester van het Regiment Cavallerie de 

Famars, te kennen gevende dat hij te Breda zich in huwelijk zullende begeven met 

Jonkvrouwe M.P. Anemaat, verpligt was zijne Proclamatien naar ordre van den Lande nog 

alhier te doen gaan, als zijnde nog geen jaar en zes weeken van hier uit guarnisoen geweest: 

en hierom verzoekende twee Huwlijks-Proclamatien op éénen dag te mogen hebben. 

Was geapost:  De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad, word 

mits deezen geauthorizeerd, om aan den Suppliant twee Huwlijks-Proclamatien op eenen dag 

te doen geworden. 

 

 

214.  Den 30 April 1781, fol.85vo. 

Op den Requeste van de Weduwe van wijlen Gerrit Gerrits, wonende te Grafhorst, te kennen 

gevende dat door het overlijden van haar man, het Grafhorster Veer vacant zijnde, 

versoekende, dat Uwel Ed(el) Hoog Achtbare met het selve Veer haar Suppliante mogen 

gelieven te begunstigen, dewijl sij bij haar zoon, die in sijn vijftiende jaar oud is, en nog niet 

in staat is om het selve alleen te kunnen waarnemen aanneemt een goede knegt erbij te sullen 

houden, ten einde niemand over hare dienst sal kunnen klagen. 

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

gevolge de Suppliante met het gelibelleerde Veer begunstigt, mids derselve zoon in het 

waarnemen van het selve, door een bekwaam knegt doende adsisteren, tot solange haar zoon 

in staat sal sijn, het selve alleen te kunnen bedienen. 

 

 

215. Den 5 Maij 1781, fol.86. 

Op den Requeste van Gerrit Dries, wonende in het Schuthok te Brunnepe te kennen gevende 

dat hij zich eenigen tijd een stuk lands toebehorende aan de Stad, en in het Haatland, naast de 
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zoogenaamde Vullemulders Whee gelegen in huire heeft gehad, dat hij daarin nog gaarn 

wilde continueren, en als van hetselve behoorlijk bemesten, versoekende over sulx wijl de 

huurjaren bijna ge(ë)xpireerd zijn het selve land nog voor een pagtjaar in huure te mogen 

houden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het ten Requeste gementioneerde land ten genoegen van 

de tijdelijke Heeren Cameraars behoorlijk zal hebben bemest, word de Suppliant het selve nog 

voor een pagtjaar geaccordeerd mits betalende bij de aanstaande verpagting de Plakkegelden 

daar toe staande. 

 

 

216. Den 7 Meij 1781, fol.86vo. 

Op den Requeste van Willem Bartels versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat 

hem moge worden gepermitteert zeker stuk Buijtendijks land,, en aan Zee gelegen voorheen 

door hem altijd beweid, weder te mogen beweiden, of dat hij mag kunnen volstaan, het selve 

eenmaal te maaijen, en daarna met sijn Rhundvhee te beslaan. 

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

selve afgeslagen mids dezen; En word den Suppliant wel serieuselijk gerecommandeert, om, 

of van de voorweide, of van de naweide van het gelibelleerde land geen gebruik te maken, 

wordende ten dien fine de Heeren Gecommitteerden van het Ganzediep verzogt, om 

behoorlijk agt te geven, dat den apostille en intentie van Schepenen en Raden door den 

Suppliant niet worden tegengegaan. 

 

 

217. Eodem [7 Meij 1781], fol.86vo. 

Op den Requeste van Gerbrand Jans, versoekende dat hij het erve op het Haatland, door 

wijlen sijn moeder Gerrigie Gerbrands in leven Weduwe van wijlen Jan Zeeman bemeijert, in 

plaats van wijlen deselve sijn moeder voor de nog resterende pagtjaren moge bemeijeren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word het verzoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge den Suppliant het 

gelibelleerde erve door wijlen zijn moeder bemeijert, voor de nog resterende pagtjaren in 

huure geaccordeert. 

 

 

218. Den 10 Meij 1781, fol.87. 

Op den Requeste van H. de Kock, te kennen gevende, dat hij van de E(del)e G.W. Kloeck en 

E.J. van Slangenburg als Voogden over den minderjarigen Zoon van wijlen Jannes 

Middelberg voor den tijd van één jaar gehuurd hebbende het huis van hunne pupille, staande 

in de Booven Nieuwstraat, luid Huir Contract ten Requeste annex, Voorz(chreven) 

verhuirderen al nu zwarigheid maakten, hem van de huire van dit huis te ontslaan, en de 

sleutelen aan te nemen, op sustenue dat hij verpligt geweest was deeze huire voor St. Marten 

des voorafgelopenen jaars op te zeggen, en waartoe hij, uit hoofde van voorz(chreven) Huir 

Contract, en hier op te vooren reeds door H.W.H.Achtb. gemaakte dispositie, vermeinde 

ongehouden te zijn: Verzoekende dat H.W.H.Achtb. hierin zodanig finaal geliefden te 

disponeeren, dat hij Suppliant deswegen niet verder wierde ontrust, en van de sleutelen van 

voorz(chreven) huis gedechargeerd. 

Was geapost:  De Suppliant word bevoegd geoirdeeld het huis ten Requeste gemeld met Meij 

1781 te verlaten, en de sleutels van dien in handen te stellen van de EE(dele) G.W. Kloeck, en 

E.J. van Slangenburg, als Voogden over den minderjarigen Zoon van wijlen J. Middelburg: 

welke in voorz(chreven) hunne qualiteit weder worden geauthorizeerd en gelast, dezelve 

sleutels aan te nemen, en met voorz(chreven) huis te handelen naar hunnen vader. 
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219. Den 14 Meij 1781, fol.88. 

Op den Requeste van C.V. Moulin op den 29 Februarij 1781 eenige goederen van Jan 

Teunissen van Wijhe verkogt hebbende, welke na aftrek der Venduegelden gerendeert hebben 

f.147 - 16 - 8 dat hij daarvan betaald heeft wegens vuurstedegeld over 1778 en 1779 f.6 - : - 

en aan de Stads Ontfanger 5 jaren uijtgang tot 1779 incluis ad f.7 - : - sjaars f.35 - : - over 

sulks er nog overblijft f.106 - 16 - 8. Dat hier op door de erfgenamen van wijlen C. de Pool, 

en ook namens Mevrouw de Wede van B(urge)m(eeste)r van Ingen arrest of gedaan, welke 

penningen tot voldoening deser praetensden niet toereikend sijn, versoekende dieswegens van 

deselve te mogen worden gedechargeert de door deselve aan iemand door H.W.H.A. 

gemagtigde te mogen uittellen. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geauthoriseert om de penningen van 

verkogte goederen van Jan Teunissen van Wijhe na aftrek van kosten ten Requeste 

gespecifieert sig bedragende f.106 - 16 - 8 onder hem Requestrant nog berustende uijt te tellen 

aan de E(dele) B. Twent en Mr. H. van Ingen, ten einde deselve na sommatie der Crediteuren 

ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden behoorlijk te liquideren en verrekenen. 

220. Den 14 Meij 1781, fol.88vo. 

Op den Requeste van de Executeuren van de nalatenschap van wijlen G. Groenouw, Wede 

wijlen J. van Toever daarbij te kennen geven dat zij reets voor lang opgem(elde) nalatenschap 

in dien staat gebragt hadden dat dezelve konde geexpliceerd en afgedaan worden; dan dat zij 

den aan door diverse dispuiten onder de Erfgen(amen) tot dus verre waaren verhindert 

geworden; oversulx verzogten dat H.W.W.Achtb. eenen zekeren dag geliefden te bepalen, op 

welke gem(elte) Erfgenamen mogten gehouden zijn voorsc(hreven) boedel te zien verzaken 

en tot liquiditeit brengen, ongepraejudicieerd alle quastieuse poincten welke de plans niet 

zouden kunnen beslist worden. 

Was geapost:  De Executeuren van de nalatenschap van wijlen Geertruij van Groenouw 

Wede wijlen de Gemeensman J. van Toever, worden mits desen geauthorizeerd om 

opgemelde nalatenschap ten eersten te expliceren en tot liquiditeit te brengen, blijvende alle 

questieuse poincten welke de Erfgen(amen) van voorsc(hreven) nalatenschap onderlinge 

mogten hebben ongepraejudicieerd. 

 

 

221. Den 21 Meij 1781, fol.89. 

Op den Requeste van Pieter Worman [Lees: Peter Wörman, Wierman] geboortig bij Bielefeld 

en thans hier woonagtig, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat desselfs 

huwelijk met Elizabet Zommerkans [Lees: Leijsbeth Somerkamp] met de eersten moge 

kunnen worden voltrokken, en de Kerkenraad geauthoriseert het derde gebod te doen afgaan. 

Was geapost:  De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad word mids dezen 

geauthoriseert om het derde gebods van den Suppliant op aanstaande Zondag te proclameren. 

 

 

222. Den 31 Meij 1781, fol.89. 

Op den Requeste van Jannes Bakker versoekende desselfs huis in het dorp ter Heino agter 

Zwol gelegen om daarmede een capitaal van f.150 - : - waarmede hetselve beswaart is af te 

lossen, waarin desselfs Zoontje oud 2 ½ jaar de halfscheid toebehoord te mogen verkopen. 

Was geapost:  De versogte verkoping van het gelibelleerde huis ten overstaan van het Gerigte 

locaal, word mids dezen geaccordeert. 
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223. Den 5 Junij 1781, fol.89vo. 

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

gevende, hoe sij met voorkennis en ten overstaan van de Heeren Provisoren hebbende 

gecontracteert met eenen Jan van Barnevelt en sijn huisvrouw Elisabeth van Rijswijk de 

eerste 73, en de andere 61 jaren oud over een Kostkopers proeve en inwoning in een hujsie op 

de plaats aan de Burgwal, door de dood van van der Heijde vacant, en sulks om daar voor te 

betalen eene somma van twe duizend Car(oli) guldens, waarvan twe hondert guldens, ten 

eersten, en de resterende agtienhondert guldens bij hun arrivement, versoekende dieswegens 

approbatie. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, soals het selve legt, word mids desen 

geaccordeert, en het gelibelleerde contract geapprobeert. 

 

 

224. Eodem [5 Junij 1781], fol.89vo. 

Op den Requeste van A. Molkman, tweede Praeceptor van de Triviale Schoolen deezer Stad, 

te kennen gevende: dat hij gedurende de vacature van het eerste Praeceptoraat in de maanden 

Maart en April de eerste Schoole hadde waargenoomen, waarom verzocht, deswegens met  

eene gratificatie te mogen worden gebenefceerd. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeerd met vier zilvere Ducatons, eens: te betalen 

door den Ontvanger deezer Stads Ecclesiatique goederen, uit de lopende Kamer. 

 
[In marge]: Den 8 November. Bij eene gelijke waarneming van de onderste Schoole van den 4 September tot 24 October tot 

de komst van Praeceptor Wijnands, is dezelve Suppliant weder gebeneficeerd met vijf Goudguldens. 
 

 

225. Den 14 Junij 1781, fol.90. 

Op den Requeste van Reinderd Morra, en Hendrika Kamphof, beide wonende binnen dese 

Stad, te kennen gevende dat zij Supplianten zig te Wilzum in ondertrouw hadden laten 

optekenen en vervolgens zig alhier bij den Wel Eerw(aarde) Kerkenraad vervoegt hadden met 

versoek dat hen alhier de gewone Huwelijksproclamatien mogten geaccordeerd worden. 

Dat wijl gem(elden) Kerkenraad hier in gedifficulteerd hadde, als sustinerende dat dezelve 

ondertrouw alhier ten Stede hadde moeten geschieden, sij dienhalven versogten, dat boven-

gem(elden) Kerkenraad mogte geauthorizeerd worden om aan henlieden op de tot Wilzum op 

de vereischte wijze aangegane ondertrouw alhier de gewone Huwelijks Proclamatien te 

vergunnen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mits desen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge de Weleerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad dezer Stad in dit 

bijzonder geval en om erheffelijke redenen geauthorizeerd aan de Supplianten op de tot 

Wilzum aangegane ondertrouw de gewone Huwelijks Proclamatien te doen geworden. 

 

 

226. Den 14 Junij 1781, fol.90vo. 

Op den Requeste van Louis de Gignoux, Lieutenant in het Regiment Cavallerie van den 

Lieutenant Generaal Stavenisse Pons te kennen gevende dat hij zig te Groningen in Huwlijk 

zullende begeven met Jonkvrouwe Susanna Cornelia de Vriese, verpligt was, alzoo hij nog 

geen jaar en ses weeken van hier met Guarnisoen was geweest, zijne Proclamatien naar ordre 

van den Lande nog alhier te doen gaan: en hierom verzoekende twee Huwelijks Proclamatien 

op éénen dag te mogen hebben. 

De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad dezer Stad, word mits desen 

geauthorizeerd om aan den Suppliant twee Huwelijks Proclamatien op éénen dag te doen 

geworden. 
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227. Den 18 Junij 1781, fol.91. 

Op den Requeste van de Executeuren van de nalatenschap van wijlen Geertruid van 

Groenouw Wede van ’t Oever verzoekende, alzoo de persoon van W. de Rooij al nog nalatig 

bleev om desselfs schuldige penningen van opgemelde boedel in te brengen, dat H.W.Hoog 

Achtb. bovengem(elde) W. de Rooij gelieve te gelasten om zonder uitstel de schuldige 

penningen te stellen in handen van den Supplianten, ofte zoo hij redenen ten contrarie mogte 

hebben, hij dezelve ten spoedigsten zal moeten inbrengen. 

Was geapost.  De belkaagde word mits desen gelast om de ten Requeste gem(entioneerde) 

schuldige penningen in handen der Supplianten te stellen voor Donderdag over agt dagen den 

28 deser; ten ware redenen ten contrarie mogte hebben, die als dan mondelinge zal moeten 

voordragen. 

 

 

228. Den 25 Junij 1781, fol.91vo. 

Op den Requeste van Tobias Schrijver andermaal verzoekende desselfs Kant Fabriek te  

mogen verkopen en ten dien einde het bijzijnde advertissement te mogen doen aanplakken. 

Was geapost:  Het word aan den Suppliant geaccordeerd de verkopinge sijne geweven  

Kanten en Langetten Fabriek, mits dat de Kantgetouwen niet uit deze Stad vervoerd worden: 

wordende verders den Suppliant gepermitteerd om het bijzijnde advertissement te mogen 

doen aanslaan. 

 

 

229. Den 5 Julij 1781, fol.92. 

Op den Requeste van de Ordinaris Beurtschippers van deese Stad op Deventer en vice versa, 

verzoekende dat in plaats van hunne tegenwoordige legplaats, aan hun mogte geaccordeerd en 

vergund worden de Kade bij de Melkpoort dezer Stad, daar het Tolhuijsje heeft gestaan. 

Was geapost:  De Supplianten sullen met hunne Veerschepen moeten blijven leggen op 

hunne tegenwoordige ordinaris legplaatsen, en kunnen zig bij voorkomende turbe daarin 

deswegens klaaglijk addresseren aan Schepenen en Raden. 

 

 

230.  Den 5 Julij 1781, fol.92vo. 

Op den Requeste van Berend Grevenstuk te kennen gevende dat al diverse jaren met consent 

van H.W.H.A: zijn voorraad van Twieg hadde opgeslagen en gezet aan de Welle tussen de 

Lampetpoorte, en het bolwerk gebruikt wordende door de Vrouwe Weduwe van wijlen den 

Coll(ecteur) Verhoeff dan dat hem in dese opene plaats veel twieg word beschadigt, 

dieswegens versoekende gemelde plaats lang ongeveer vijfentwintig treden met een hekwerk 

ten zijnen kosten te mogen omzetten. 

Was geapost:  Het word den Suppliant mids dezen gepermitteert, om de gelibelleerde plaats 

tot berging van desselfs twieg met een hekwerk af te zonderen mids sulks geschiede ten 

genoegen van de tijdelijke Cameraers van de Stad, onder betalinge van een jaarlijkse thins van 

seven stuivers, welke voor de eerste maal sal verschenen sijn op Paaschen 1782, en dan nog 

tot wederzeggens toe. 

 
[In marge]: Vid. Posten Sub dato, den 25 October 1781. 
 

 

231. Den 9 Julij 1781, fol.93. 
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Op den Requeste van Jan van Assen versoekende de thans zijnde ruimte agter desselfs 

touwslagershuisje aan zijn touwbaan te mogen aantrekken. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraers dezer Stad word aan den Suppliant 

de thans zijnde ruimte agter desselfs touwslagershuijsje ten lengte van ongeveer twintig 

voeten, ten fine als bij den Requeste versogt, geaccordeerd alles echter opzigt van dezer Stads 

Architect, en weerzeggens toe. 

 

 

232. Den 19 Julij 1781, fol.93. 

Op den Requeste van de Executeuren Testamentair van de nalatenschap van wijlen Jonkh(ee)r 

Tengnagel tot het Hoogehuis, mede ondertekend door den Heer J.E. Mulert tot de Leemkuile 

et Uxore: verzoekende om redenen ten Requeste geällegeerd: 

1mo Dat H.W.H.Achtb. de termijn van drie maanden, bij den Testamente bepaald tot 

uitkeeringe der legaten, geliefden te verstaan, eerst begonnen te zijn van af den 11
den

 dezer 

maand, als den dag waarop de Heeren Curateuren over wijlen Testateurs persoon, aan de 

Supplianten hadden gedaan rekening hunner administratie en 

2do dat H.W.H.Achtb. de Supplianten geliefden te authorizeeren om aan den Erfgenaam J.E. 

Mulert te doen: volgen de Mobilia van den boedel, om die te vervoeren waar hij wilde 

getaxeerd op f.9905 - 16 - onder offerte aan Z.H.Wg. zij de, om daar voor weder te verbinden 

vastgoed binnen deezer Stads Jurisdictie gelegen, volgens taxatie waardig f.10500 - : - , en 

welke parceelen hij vermeinde hem toe te komen ex capite contractus, op den 22 Janu(arij) 

1781 met wijlen meerg(enoemden) Jonk(heer) Tengnagel opgerigt, en ten Requeste annex 

Sub. A. 

NB. 

Kamp in Dronthen f.5500 - : - 

Huis en Stal …….. -.3500 - : - 

3 Hoven ind. Hagen -.1500 - : - 

    10500 - : - 

Was geapost:  Word geäccordeert in het eerste Lid van het verzoek ten Requeste gedaan en 

dienvolgens verstaan, dat de drie maanden, bij het Testament van wijlen Jonkheer D.B.H. 

Gansneb, gent. Tengnagel tot het Hoogehuis bepaald tot het uitkeeren der Legaten, zullen 

gehouden worden te zijn ingegaan van af den 11
den

 deezer lopende Maand Julij, en expireeren 

op den 11
den

 October aanstaande. 

En zal op het tweede verzoek ten Requeste gedaan mede worden gedisponeert, zo dra het 

Erfhuis van wijlen voors(chreven) Jonkheer Gansneb genaamt Tengnagel tot het Hoogehuis, 

ten genoegen van Schepenen en Raden, zal zijn verborgd, als naar Stadsrechte. 

 

 

233. Den 26 Julij 1781, fol.94. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarige G.J. Middelberg te kennen gevende 

dat de Secret(aris) J.A. de Mist eene Acte van Setkoop over het halve Erve den 

Schurtdenberg, in Zalk gelegen, en aan opgemelden pupil toebehorende, aan hun hadde doen 

insinueren, ten einde om daarop zig binnen veertien dagen te moeten verklaren ingevolge 

Landrechte. 

Dat wijl de Remonstranten hier in hun welgevallen niet konden handelen, maar in tegendeel 

het hoge goed vinden van H.W.Hoog Achtb. als overmomboiren moesten imploieren, zij 

dierhalven zig vervoegden ter tafel van H.W.H.Achtb. met verzoek van aan hun 

Remonstranten te willen opgeven, of sij het gem(elde) halve Erve trekken, of aan den 

Secret(aris) de Mist overgeven sullen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, worden de 

Voogden over de minderjarige G.J. Middelberg mits desen geauthorizeerd om de helfte van 

het ten Requeste gem(elde) Erve den Schurtdenberg in Zalk gelegen, aan Secret. J.A. de Mist 

als Setter over te geven voor eene summa van vierduisend en eenhondert Caroli guldens, en 

wijders geinjungeerd om dezelve summa ten allereersten weder voor hunne pupuille te 

beleggen in de thans openstaande negotiatie op dezen Provincie. 

 

 

234. Den 2 Augustus 1781, fol.94vo. 

Op den Requeste van Catharina Eduarda van Slangenburg Wede van der Linden, te kennen 

gevende dat sij hunne Kalkloos, staande in de Morren Steeg tussen de Burgwal en de 

Nieuwstraat, verkogt hadde aan de Grutter A.G. van der Stege, versoekende, over gemelde 

verkoop als minderjarige kinderen hebbende, de approbatie van Hun Weled. Hoog Achtbare. 

Was geapost:  De ten Requeste gemelde verkoop word mis desen geapprobeerd en 

geaccordeerd. 

 

 

235. Den 6 Augustus 1781, fol.95. 

Op den Requeste van Albertus Sebil, en Femmina Kok, versoekende wegens  dissolventie van  

hunnen boedel dat de Voogden over derselver minderjarige kinderen; mogten geautorizeerd  

Worden om hunne opgem(elde) te expliceren, en tot liquiditeit te brengen. 

Was geapost:  De Voogden over de minderjarige kinderen van Albertus Sebil en Femmina 

Kok worden mits desen geauthorizeerd om de boedel van de Supplianten te expliceren en tot 

liquiditeit te brengen. 

 

 

236. Den 9 Augustus 1781, fol.95vo. 

Op den Requeste van Claas Schierholt, te kennen gevende dat bij Requeste in dato den 7 Junij 

deses jaars 1781 versogt hadde dat wegens zijn melancholyke toevallen twee persoonen 

mogten aangesteld worden, die hem in de administratie sijnes boedel zoudende behulpzamen- 

heid bieden: 

Dat H.W.H.Achtb. dien ten gevolge ook genomineerd hadden de persoonen van Gerrit 

Berends en Claas Peters. Dat wijl gemelde Curateuren hem behandelden, gelijk Voogden met 

minderjarigen doen, en hij alleen maar versogt hadde, dat dezelve hem ten tijde van zijne 

melancholyke omstandigheden behulpzaam mogten zijn: Over sulx verzogt dat H.W.H.Achtb. 

derzelve gemaakte dispositie in zoo verre geliefden te veranderen, dat hij de vrije dispositie 

over zijne goederen mogte exerceren,soo lange bij blijfende goede verstande is en dat 

wanneer hij eenige toevallen mogte krijgen, als dan gem(elde) Curateuren zijn persoon mogte 

vervangen, of dat H.W.H.Achtb. de gemaakte dispositie zodanig geliefden te veranderen, als 

ten besten van zijn persoon zouden oordelen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen, is goedgevonden en 

verstaan, de curatelen over den Suppliant, waaronder dezelve bij onze Resolutie in dato den  

Junij deses jaars 1781 gesteld is, mits desen op te heffen, met dien verstande nogtans, dat 

dezelve geene Boerderije of huishoudinge weder koomen aan te vaarden. 

 

 

237. Den 16 Augustus 1781, fol.96. 

Op den Requeste van Jan Ridder, Burger en inwoonder der Stad Zwolle, en ordinaris 

Beurtschipper van die Stad op Zutphen en vice versa, verzoekende om de ten Requeste 

geallegeerde redenen dat mede tot Beurtschipper van deeze Stad op Zutphen en vice versa 
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mogte worden aangesteld, en ten dien fine met het Kleine Burgerschap dezer Stad begunstigd 

worden. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word 

oversulx afgeslagen mits desen. 

 

 

238. Den 21 Augustus 1781, fol.96vo. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Crediteuren van Gerbrand Boekholt, versoekende dat 

in desselfs gecedeerde en insolventen boedel tot Curateuren mogen worden genomineert de 

beide oudste Roedendragers dezer (Stad). 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buijtenquartier worden de 

personen van Egbert van Wijhe, Antonij Moesbergen en Johannes Krekeler mids dezen 

geautoriseert tot Curateuren in den boedel ten Requeste gemeld, ende sulks ten fine en effecte 

als na regten. 

 

 

 

239. Den 21 Augustus 1781, fol.97. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjarige Zoon van wijlen Lieffert van 

Grafhorst en Hendrikjen Teunis van Parijs, te kennen gevende dat sij Requestranten in die 

qualiteit, met en benevens Jannegien Roelofs, met wien genoemde Lieffert van Graffers laats 

is gehuwlijkt geweest, en bij nu verwekt heeft drie kinderen, den gemenen boedel van 

voorn(oemde) L. van Graffers en J. Roelofs hebben geinventariseerd en gewaardeerd en 

bevonden dat dezelve kwam te bedragen eene summa van drie en dertig Car(oli) guldens. 

Dat sij Requestranten daarna met voornoemden Wede van L. van Graffers waren 

overeengekomen om deese Erfportie van hunnen voorn(oemden) pupil onder zijne 

aanbehuwde moeder te laten berusten, mits dezelve daarvoor, met en benevens erfgoed ter 

summa van vijf en twintig Car(oli) guldens, speciaal koomt te verbinden het huis door haar 

wordende bewoond, staande op de Broerweg binnen deze Stad, onder belofte van interest te 

betalen ad 2 P(er)c(ento) in ’t jaar. 

Om welke redenen verzogten dat H.W.H.Achtb. dezen ingeganen Contract mogten gelieven te 

approbeeren ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeert, en dien ten 

gevolge het daar bij gemelde Contract, inzoverre daarbij genoemd, geapprobeerd ten fine en 

effecte als naar regten. 

 

 

240. Den 27 Augustus 1781, fol.97vo. 

Op den Requeste van Evert Storm als Executeur van de nalatenschap van wijlen Abr. Ten 

Noort, te kennen gevende, hoe hij in die qualiteit met Hendrik Slot, en Maria Wilgmans 

Ehelieden hadde ingegaan het hier bij gevoegde contract, waar bij aan hem, ofwel de 

erfgenamen van voorn(oemde) Abraham ten Noort in vollen en vrijen eigendom cederen en 

transporteren zeker huis, hof en where, staande en gelegen aan de Boven Poort binnen deze 

Stad, en sulks ter betaling van de in gemelden contract gespecificeerde schulden. 

Versoekende daarvan approbatie ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word het 

contract ten Requeste gemeld, en met exhibitum hujus diei getekend mids dezen geapprobeert 

en geconfirmeert. 
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241. Den 30 Augustus 1781, fol.98. 

Op de Requeste van de Executeuren Testamentair van wijlen den Heer D.B.H. Gansneb gent. 

Tengnagel tot het Hogehuis, te kennen gevende hoe hun Remonstranten bij testament gesteld 

zijnde drie Maanden, om de wil van den overleden ter executie te stellen op dese termijn, bij 

apostil van den 19 Julij laatstledenop hun Requeste is verstaan, dat die tijd sal worden 

gehouden te sijn ingegaan van af den 11 dier Maand en expirerende der 11 October 

aanstaande dat de Remonstranten geen mogelijkheid siende om binnen den tijd hun bij 

hooggemelden apostille bepaald alle de schulden en legaten af te doen, sonder daardoor den 

Heer Erfgenaam grote schade toe te brengen, dewijl de vaste goederen, so ergeen behoorlijke 

termijnen van betalinge, of deselve te kort gestelt wordende werkelijk minder gelden, en 

ogenschijnende waarde niet opbrengen sullen; dieswegens versoekende, dat de tijd bij het 

testament tot hun executeurschap bepaald, al nog voor den tijd van vijf maanden, af te 

rekenen van den 11 October aanstaande mogte worden geprolongeert, waarna de termijnen 

van betalinge van de vaste goederen dan sullen ingerigt worden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan so als hetselve legt, word mids dezen 

geaccordeert; en dien ten gevolge tde tijd bij testament tot der Remontranten executeurschap 

bepaald, al nog voor den tijd van vijf maanden, afterekenen van den 11 October aanstaande 

geprolongeert. 

 

 

242. Den 3 September 1781, fol.99. 

Op den Requeste van Jan Gerrits van Dijk versoekende met desselfs gekogte schip van Jannes 

van Doorn, in de vacante plaats als Veerman van hier op Amsterdam en vice versa te mogen 

worden geadmitteert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Schutmeestes word het verzoek ten Requeste 

gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge de Suppliant met het gelibelleerde schip 

van Jannes van Doorn, als Veerschipper van deze Stad op Amsterdam en vice versa 

geadmitteert, mids verder voldoende aan de ordres en requisiten van ’t selve Veer. 

 

 

243. Eodem [3 September 1781], fol.99. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjaarige Zoon van wijlen Dr. Herweijer en 

huisvrouw, te kennen gevende dat tot explicatie van gemelden boedel en afdoeninge van 

schulden van dezelve verkogt hadden eenige obligatien weshalven versogten de nodige 

approbatie tot het transporteren van dezelven alsmede verdere qualificatie tot het verkopen of 

belenen van nog eenige andere ten fine voorschreven. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge de Supplianten in hunne qualiteit verleend de nodige approbatie tot het transporteren 

van de reets verzogte, en qualificatie tot het verkopen of belenen van nog eenige andere 

obligatien, ten fine als bij den Requeste gemeld. 

 

 

244. Den 17 September 1781, fol.99vo. 

Op den Requeste van Lodwijk Zorg Camerlink en Benjamin Nieuwenhuis, in qualiteit als 

voogden over Matthijs van Saanen, eenig minderjarig en nagelaten kind van wijlen Jan van 

Saanen en Agnietie Bongerts gewesene Ehelieden, te kennen gevende dat hun voornoemde 

pupil geene andere vaste effecten bezit dan een huis en where staande aan de Bovenpoorte 

dezer Stad, dat het intrest van hunne voornoemden pupil vorderde om dit huis so dra mogelijk 

te verkopen, en daar van te provenierende penningen ten sijnen meesten nutte en voordele uijt 

te zetten. Dat sig bij de Requestranten tot het kopen van dit huis geadresseert heeft Jan W. van 
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Romund voor eene somma van seshondert guldens alles ingevolge bijzijnde contract, 

versoekende van opgemelde contract approbatie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier word het 

verkopen van het gemelde huis ten Requeste mids dezen geaccordeert en de Requestranten tot 

het sluiten van het overgelegde contract, met exhibitum hujus diei getekend, geauthoriseert. 

 

 

245. Den 17 September 1781, fol.100. 

Op den Requeste van Hermanus Herms, verzoekende dat hij de Visscherij Hermans Delle, 

welke hij meer dan twintig jaren in huure gehad heeft, nog eenige tijd mogt behouden, en wel 

voor tien jaren, beloevende als dan daarvoor drie in plaats van een gulden. 

Was geapost:  De Suppliant word de gelibelleerde Visscherij Hermans Delle in pagt 

geaccordeert den tijd van ses jaren, tegens een jaarlijkse pagt van drie guldens. 

 

 

 

246. Den 20 September 1781, fol.100vo. 

Op den Requeste van Dr. L.E.H. Strubberg verzoekende dat de Ontvanger dezer Stads 

Geestelijkheid mogen geauthorizeerd worden om aan hem Suppliant desselfs tractement als 

Advocaat van de Geestelijkheid te voldoen. 

Was geapost: De Ontvanger dezer Stads Geestelijkheid word mits desen geauthorizeerd om 

Aan den Suppliant te betalen desselfs tractement als van ouds. 

 

 

247. Den 25 September 1781, fol.100vo. 

Op de Requeste van Evert Storm als Voogd over de nagelatene kinderen van wijlen den 

Roedendrager W: Andries Knog en Bartha Moulin Ehelieden, te kennen gevende, hoe hij 

altijd van gedagten geweest zijnde dat de boedel van voorschreven W: Andries Knog 

toereikende sou geweest sijn, dat daar uijt de schulden en wel inzonderheid het kinderbewijs 

ter Sa. van f.250 - : - hadden kunnen betaald worden; dan dat sulks thans anders uijtkomende, 

hij in alle gevallen vermeinde boven de huishuur van sijn medevoogd C.V. Moulin 

voorschreven bewijs gepraeficeerd te sijn en dat hij tot geene schadevergoeding in desen 

verpligt was; Dieswegens verzoekende dat, het selve kinderbewijs voor de huishuur van C.V. 

Moulin mag verklaart worden gepraefereert te sijn of anders, dat hij geheel en al mag worden 

vrijgeheid van eenige schadevergoeding aan de pupillen te moeten geven. 

Was geapost:  Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het 

zelve afgeslagen mids dezen. 

 

 

248. Den 1 October 1781, fol.101. 

Op den Requeste van C.V. Moulin administrerende de Venduen dezer Stad, versoekende 

sodane van f.592 - 2 – als hem wegens gekogte goederen op de menigvuldige Venduen in den 

voorleden jare de persoon van den uitdrager Dirk Meijer nog per resto verschuldigt is met het 

middel van parate executie te mogen innen. 

Was geapost:  Den Requestrant word mids dezen provisioneel de inventarisatie der goederen 

van Dirk Meijer geaccordeert; En wanneer nader binnen 14 dagen geen voldoeninge der 

gelibelleerde schuld kome te volgen word vervolgens hij Requestrant tot de verkoping 

derselver goederen geauctoriseert. 
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249. Den 13 October 1781, fol.101vo. 

Op den Requeste van Jannes Broese, Bedienaar van de Watermoolen buiten de Veenepoort, 

verzoekende uit het fonds van de Watermoolen twaalfhonderd guldens tegens behoorlijke 

intrest te mogen opneemen, tot volle afbetalinge van het door hem tusschen de twee 

Veenepoorten gebouwde huissen, onder offerte om tot aflossing daar avn jaarlijks vijftig 

guldens van zijn loon te willen laten staan. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het verzoek ten Requeste gedaan, en dienvolgens de 

tijdelijke Heeren Administratoren van de Watermoolen geauthorizeerd, om uit het fonds van 

dezelve Watermoolen, aan den Suppliant tegens de minste intresse als te bekoomen zal zijn, 

in manieren als bij Requeste gemeld, opteschieten eene Sa. van tweehonderd Car(oli) guldens; 

en worden dezelve Heeren verder geauthorizeerd om wanneer deeze penningen bij het fonds 

van de Watermoolen niet mogten voorhanden zijn, hetzelve daar toe, ten lasten van het zelve 

fonds in manieren als boven, te mogen negotieeren. 

 

 

 

250. Eodem [13 October 1781], fol.102. 

Op den Requeste van Claas Visscher Moulin en L. Masman, als Voogden over de 

minderjarige kinderen van wijlen Albertus Voerman, te kennen gevende, dat zij ingevolge 

voorgegane authorisatie van Schep(enen) en Raden publiek hadden doen verkopen het halve 

Erve den Blokhorst, onder Diepenheim gelegen: Dat luid ten Requeste koopkontract hetzelve 

hadde kunnen gelden geheel eene Sa. van f.1780 - : - guldens: Waarom zij nu van deeze  

gedaane verkoop verzogten approbatie. 

Was geapost:  De gedaane verkoop van het ten Requeste gemelde Erve, word zo verre het 

den minderjarigen Erfgenaamen van wijlen Alb(ertus) Voerman aangaat, bij inhaesie van het 

te vooren deswegens verleend Apostil, geäpprobeerd mits deezen. 

 

 

251. Den 15 October 1781, fol.102vo. 

Op den Requeste van Peter Berends, Meijer van een Geestelijk Erve in Mastebroek No [leeg] 

verzoekende voor nog een pagtjaar in de huire van hetzelve Erve te mogen worden 

gecontinueerd. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog een volgend pagtjaar in de huire van het ten 

Requeste gemelde Erve gecontinueerd, zullende ingaan Petri 1783 en eindigen Petri 1793. 

Mits daar voor met het ingaan deezer nieuwe pagt, jaarlijks tot pagt betalende eenhonderd 

tweeendertig guldens, en tien stuivers. Verponding en Margengeld daarmede onder begrepen, 

die tot lasten der Geestelijkheid zullen zijn. En dan nog onder betaling der Plakkegelden daar 

toe staande. 

 

 

252. Eodem [15 October 1781], fol.102vo. 

Op den Requeste van Jan Abrahams, Meijer van een Geestelijk Erve op Camperveen No 

[leeg] verzoekende voor nog een pagtjaar in de huire van het zelve Erve te mogen worden 

gecontinuëerd. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog een volgend pagtjaar in de huire van het ten 

Requeste gemelde Erve gecontinueerd, zullende ingaan Petri 1783, en eindigen Petri 1793. 

mits daar voor, met het ingaan deezer nieuwe pagt, jaarlijks tot pagt betalende zesen zestig 

guldens en tien stuivers. Verponding en Akkergeld daar mede onder begrepen, die tot lasten 

der Geestelijkheid zullen zijn. En dan nog onder betaling der Plakkegelden daar toe staande. 
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253. Eodem [15 October 1781], fol.103. 

Op de Requeste van Hendrik Franksen, Meijer van een Geestelijk Erve op Camperveen No 

[leeg] verzoekende voor nog een pagtjaar in de huire van het zelve Erve te mogen worden 

gecontinuëerd. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog een volgend pagtjaar in de huire van het ten 

Requeste gemelde Erve gecontinueerd, zullende ingaan Petri 1783, en eindigen Petri 1793. 

mits daar voor, met het ingaan deezer nieuwe pagt, jaarlijks tot pagt betalende dertig guldens 

en tien stuivers. Verponding en Akkergeld daar mede onder begrepen, die tot lasten der 

Geestelijkheid zullen zijn. En dan nog onder betaling der Plakkegelden daar toe staande. 

 

 

254. Eodem [15 October 1781], fol.103vo. 

Op den Requeste van Gerrit Hendriks Kanis, Meijer van een Geestelijk Erve in Mastebroek 

No [leeg] verzoekende voor nog een pagtjaar in de huire van het zelve Erve te mogen worden 

gecontinuëerd. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog een volgend pagtjaar in de huire van het ten 

Requeste gemelde Erve gecontinueerd, zullende ingaan Petri 1783, en eindigen Petri 1793. 

mits daar voor, met het ingaan deezer nieuwe pagt, jaarlijks tot pagt betalende eenhonderd en 

negen guldens. Verponding en Margengeld daar mede onder begrepen, die tot lasten der 

Geestelijkheid zullen zijn. En dan nog onder betaling der Plakkegelden daar toe staande. 

 

 

255. Eodem [15 October 1781], fol.103vo. 

Op den Requeste van den Capitein Nic(olaas) van Berkum, verzoekende voor de voorige pagt 

alnog voor één pagtjaar te mogen worden gecontinueerd in de huire van twee Geestelijke 

Maaten agter Brunnepen gelegen No28, 29. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog een volgend pagtjaar, zullende ingaan Martini 

1783, en eindigen Martini 1789 in de huire van de beide ten Requeste gemelde Maaten 

gecontinueerd, mits daar voor betalende, als vooren, tot jaarlijksche pagt: Voor het ééne of 

Biervoerders Maatje twintig guldens, en voor de andere agtien guldens, en dan nog bijn de 

verpagting het Plakkegeld daar toe staande. 

 

 

256. Eodem [15 October 1781], fol.104. 

Op den Requeste van Hendrik Aarts, Huurder van agt Margen van de Geestelijkheid op de 

Oostermaten No [leeg] voor f.90 - : - jaarlijks, verzoekende nog voor twee volgende 

pagtjaaren in deeze huire te worden gecontinueerd: waartegen hij aan zijne zijde aanneemt, de 

pagt naar redelijkheid te verhoogen, de putten, door het dijken daarin gekomen, te vullen en 

regt dóór een sloot te brengen, en over het geheel te verbeteren. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog twee volgende pagtjaaren, zullende ingaan 

Martini 1783, en eindigen Martini 1795, in de huire van het ten Requeste gemelde Land, en 

op de voorwaarden daarbij aangeboden, gecontinueerd, mits daar voor tot jaarlijksche pagt 

betalende eenhonderd en tien Car(ol)i guldens, en dan nog onder betaling der Plakkegelden 

bij elke verpagting daar toe staande. 

 

 

257. Eodem [15 October 1781], fol.104vo. 

Op den Requeste van Jan Claassen, Wessel Willems en Toon Bijsterbos verzoekende 

ingevolge de Conditien van verhuiringe, eenige schavergoeding, door hun als pagteren van 
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drie voorste Kampen van het Pastorie Slag geleden door het schoonmaken van het Rietland 

agter het zelve, en het doorrijden door hunne Kampen. 

Was geapost:  Op het raport van de tijdelijke Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique 

goederen, word de Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid, mits dezen gequalificeerd, om aan 

ieder der Supplianten tot scha vergoeding, op hunne laatste pagt, zo verschijnen zal Martini 

1783 te valideeren eene Sa. van negen Caroli guldens, en deeze wederom in extra ords uitgave 

van dat jaar te verantwoorden, en met de Armekamer te verrekenen. 

 

 

258. Den 20 October 1781, fol.105. 

Op den Requeste van Dus. Adami en P. Rill, Executeuren Testamentair van wijlen Pieter 

Rasch: verzoekende gedechargeert te mogen worden, van zodanige penn(ingen) als de Stad 

Competeerd voor Exuegeld van de helft deezer Erffenis die te beurt gevallen aan Lieden in 

Holstein Schleswijk woonachtig. 

Was geapost:  Word verstaan dat de Supplianten in hunne qualiteit de Exuëgelden, zo de Stad 

van de ten Requeste gementioneerde Erffenis Competeerd, zullen moeten uittellen aan dezer 

Stads Rentekamer. 

 

 

259. Eodem [20 October 1781], fol.105. 

Op den Requeste van Jannes van Marle, als in huwelijk hebbende Zwaantje van der Haar, en  

Hendrik Hulleman getrouwt met Lamberta van der Haar; te kennen gevende dat hunnen  

Vrouwen moeder Elisabeth van der Horst laa(t)st Wede Jan Hendrik Mikke overleden zijnde, 

Den zelven nalatenschap door hun en hunnen Vrouwen broeder Egbert van der Haar, die zig 

voor eenigen tijd als Matroos in s’Landsdienst begeven heeft, geëxpliceert moet worden; tot 

welke explicatie de huisvrouw van gem(elden) Egb(ert) van der Haar, Egberdina van 

Vollenho als moeder harer kinderen met naame Albertus en Reinier, alleen vermeint beregtigd 

te zijn; Edoch waar van het tegendeel  door dese Remonstranten gesteld word: oversulx 

verzoekende dat de Persoonen van B. Eman en A. van der Straten mogen worden 

geauthorizeerd om het belang van gem(elden) Egb(ert) van der Haar en derselver kinderen 

waar te nemen en alzoo deeze boedel en nalatenschap te expliceren en tot liquiditeit te 

brengen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden 

de persoonen van Berend Eman en Albert van der Straaten mits desen geauthorizeerd ten fine 

als bij den Requeste gemeld. 

 

 

260. Den 25 October 1781, fol.106. 

Op den Requeste van H. Schellinkman, verzoekende dat hem in gelijkheid van den 

Mandemaker Grevestuk tot berging van zijn twieg mag geaccordeerd worden de opene plaats, 

Oostwaards van de Lampet Poort naast die van dezelven Grevestuk, belovende hetzelve met 

een hekken te zullen omzetten, en behoorlijk rein te houden. 

Was geapost:  De ten verzogte opene plaats, Oostzijde van de Lampet Poort, naast het 

staketzel van B. Grevestuk word aan den Suppliant tot weerzeggens toe geäccordeerd mits 

hetzelve ten genoegen van de tijdelijke Heeren Cameraars met een behoorlijk staketzel 

omringende, en onder betaling van eene jaarlijksche thins van zeven stuivers ten profijte van 

de Stad, welke voor de eerstemaal verschijnen zal op Paasschen 1782. 

 
[In marge]: zie 5 Julij 1781. 
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261. Den 26 October 1781, fol.106vo. 

Op den Requeste van de Wede Martin, verzoekende dat bij haar overlijden tot haar Zoons en 

Erfgenaamen aankomst, indesselfs Sterfhuijs mogten treden de Persoonen van Dus. Jacques 

Arnand en Etienne Bouchonneau. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier worden de 

Persoonen van Dus. Jacques Arnand en Etienne Bouchonneau mits desen geauthorizeerd ten 

fine als bij den Requeste gemeld. 

 

 

262. Den 29 October 1781, fol.106vo. 

Op den Requeste van de Predikanten der Nederduitschen Gereformeerden deezer Stad, 

verzoekende dat de Vrijdagmorgen Winter-Beurt voor deezen Winter, weder mogte blijven 

stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdags-Morgen Winter Beurt word voor deezen Winter weder 

gesurcheerd. 

 

 

263. Den 1 November 1781, fol.107. 

Op den Requeste van Johan Joseph Wichbold van Coevorden en Willemina Carolina Bartha  

van Ermel, thands in ondertrouw opgenomen verzoekende om redenen ten Requeste gemeld,  

twee Huwlijks Proclamatien op eenen dag te mogen hebben. 

Was geapost:  De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad, worden  

mits deezen geauthorizeerd, om van de Supplianten, twee Huwlijks-Proclamatien op 

aanstaande Zondag te doen afgaan. 

 

 

264. Den 1 November 1781, fol.107. 

Op den Requeste van Adriana Buur geb. Knog, daar bij te kennen gevende, dat wijlen haar 

Moeij Maria Hilletjesdam Wede Elbers aan desselfs dogtertje onder anderen gelegateerd 

hadde derselver Orlietten van juwelen en gouden halsketting welke zij uit handen van G. ter 

Spenke in qual(iteit) als Voogd over haren gemelde dogtertje: (zijnde desselfs medevoogd 

reets voor lang overleden en tot nog toe geen ander in desselfs plaats versogt) versogt hadde: 

en genoemde G. ter Spenke in derselver qual(iteit) zwaarigheid makende om 

bovengen(oemde), Lijfcieradien aan zijne pupille sonder consent van H.W.H.Achtb, uit te 

reiken; oversulx was verzoekende dat H.W.H.Achtb. meergem(elden) Voogd daartoe mogten 

gelieven te authorizeren als mede tot tweede voogd in te stellen de Persooon van Abraham 

Lankhorst. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word 

de Persoon van A. Lankhorst mits desen geauthorizeerd ten fine als bij den Requeste gemeld, 

wordende het eerste verzoek daar bij gedaan, voor alsnog gehouden in advis. 

 

 

265. Den 1 November 1781, fol.108. 

Op den Requeste van Wolter Dekker, te kennen gevende dat hij van dese Stad in huure heeft 

een stuk land op het Haatland en ’t Ledige erve genaamt No.52, doende jaarlijks in pagt de 

somma van twehondert car(oli) guldens, dat hij ’t selve merklijk verbetert hadden en nog 

wilde verbeteren, dan versoekende dieswegens dat hem dit erve voor nog een pagtjaar in 

huure mogte worden geaccordeert. 
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Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word het versoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeert en dien ten gevolge de Suppliant Wolter Dekker in 

de pagt van het gelibelleerde erve voor nog een pagtjaar gecontinueert, mids bij d enieuwe 

verpagtinge het gewone plakkegeld betalende. 

 

 

266. Den 1 November 1781, fol.108. 

Op de bijzondere Requesten van G.J. Gols, Hendrik Gerrits, D. Jans te Uiterwijk, Lubbert 

Gerrits op den Sonnenberg geestelijke Meijeren van Erven in Mastebroek, voort van Dirk 

Cornelissen, Aart Assjes, Geestelijke Meijeren van Erven in Camperveen, alle verzoekende 

voor nog een volgend pagtjaar in de huire van derselver respective Erven te mogen worden 

gecontinueerd. 

Was geapost:  Het ten Requeste gelibelleerde Erve word nog voor een volgend Pagtjaar 

zullende ingaan Petri 1783, en eindigen Petri 1793, aan den Suppliant gecontinueerd voor 

(zodanige Pagten als hier onder staan uitgedrukt): blijvende dan echter Verponding en 

Margengeld in Mastebroek, zo wel als de Akkergelden in Camperveen tot lasten der 

Geestelijkheid, ingevolde de nieuwe Conditien. Mits dan noch de Suppliant betale de 

plakkegelden daar toe staande. 

G.J. Gols voor honderd en twintig guldens. 

D. Jans te Uiterwijk voor drie en zestig guldens. 

Hendr. Gerrits in Oost. Voor honderd en vijf en veertig guldens 

Lubbert Gerrits. Voor vijf en zeventig guldens mits 6 Margen in de Koekkoek daar 

afnemende. 

Dirk Cornelissen voor drie en veertig guldens. 

A. Dirks van de Pol, voor agt en zeventig guldens en tien stuivers. 

Aart Asjes voor eenhonderd zes en twintig guldens. 

 

 

267. Den 12 November 1781, fol.109. 

Op den Requeste van de Buijtenvaders van het Arme Weeshuis dezer Stad, van de 

Kerkmeesters van de Boven Kerke, van de Leeden van de Walsche Kerkenraad, en van de 

Kerkmeesters van de Buijtenkerke, daarbij versoekende, dat sij mogten worden geauhoriseert, 

om de respective legaten, welke aan de voorschrevene Godshuisen door wijlen Jonkheer 

D.B.H. Gansneb genaamt Tengnagel bij testamentaire dispositie in dato den 28 Meij 1780 en 

nader geinhaereert bij desselfs acte codicillair voor den Gerigte van Zalk in dato den 12 

November 1780 sijn gelegateert. Ten voordelen van dezelve Godshuisen door sodane 

middelen van regten, als sij met die van hunnen rade daar toe best sullen oordelen de 

gelegateerde sommen te vorderen. 

Was op ieder derselver geapost: De Supplianten worden geauhoriseert ten fine als bij de 

Requeste versogt, uijtgezondert dat de Kerkmeesters van de Bovenkerk, in dezen mede het 

interest omtrent ’t legaat de Broeder Kerk sullen waarnemen. 

 

 

268. Eodem [12 November 1781], fol.109. 

Op de Requeste van de Bedienaren der Armen dezer Stad, versoekende te mogen worden 

geauthoriseert, om sodane Sa. van eenduizend Car(oli) guldens, als bij testamentaire 

dispositie voor Heeren Schepenen dezer Stad gepasseert in dato den 28 Meij 1780, en nader 

geinhaereert bij desselfs acte codicillair voor den Gerigte van Zalk in dato den 12 November 

1780 door wijlen Jonkheer D.B.H. Gansneb genaamt Tengnagel aan de nooddrufige armen 



Pagina 71 van 225 

dezer Stad is gelegateerd, door sodane middelen regtens als sij met die van hunnen rade sullen 

oordelen nodig te sijn ten voordele derselver Armen in te vorderen. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthoriseert ten fine als bij de Requeste versogt; En 

also bevonden word, dat Averinks Vergaderingen en Tengnagels Vergadering te Brunnepe bij 

het hier nevens gemelde testamente van voorschreven Heer Gansneb genaamt Tengnagel tot 

het Hogehuis, ieder mede met een gelijk legaat van eenduizend guldens sijn begiftigt, en er al 

nog geen voorstander over voorschrevene Vergaderingen door Schepenen en Raden is 

gequalificeert en aangesteld: Worden de Supplianten mede geauthoriseert, om het interesse 

van voorschrevene Vergaderingen in dezen mede waar te nemen, en de nodige middelen van 

regten daartoe mede aan te wenden. 

 

 

269. Den 12 November 1781, fol.110. 

Op den Requeste van Mle Goudschmitt, te kennen gevende, dat zij thands hier aangekomen 

zijnde, om als beroepene Mle van de Fransche Juffrouwen Kostschool in deeze Stad te 

fungeeren, zwaare kosten moeste aanwenden, om zich in behoorlijke huishouding te stellen, 

en meubelen aan te schaffen: Waartoe zij eerbiedig verzocht dat H.W.H.Achtb haar geliefde 

te doen avanceeren tweehonderd guldens op haar aanstaande Tractament, om dezelve 

wederom te rembourseeren in sortabele termijnen. 

Was geapost:  Word geconsenteerd in het verzoek ten Requeste gedaan, en dienvolgens de  

Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid geauthorizeerd, aan de Suppliante ten fine voort te 

avanceeren eene Sa. van tweehonderd Car(ol)i guldens, te brengen in Extra ordinaris Uitgave 

van deezen lopende jaar: en dezelve Sa. in de twee eerstkomende jaaren van haar Tractament 

weder in te houden, met vijfentwintig guldens van elk quartaal, integaan op Kerstijd 

aanstaande: welke vijfentwintig guldens, successivelijk door denzelven Ontvanger weder in 

Extra ordinaris ontvangst van die jaaren zullen worden in gebragt, tot dat de volle Sa. van 

tweehonderd guldens weder zal zijn gerembourseerd. 

 

 

270. Den 19 November 1781, fol.110vo. 

Op den Requeste van Gesina van Weesen, Wede C. Veenhuizen verzoekende, om haare ten 

Requeste geallegeerde armoede en ongelukken remissie van eenige jaaren Uitgang van haar 

huis in de Geerstraat, jaarlijks ad f.4 - 18 - 8, aan het Heiligen G(eesten) Gasthuis 

verschuldigd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante den Uitgang, Paasschen 1781 verscheenen, voor het 

einde deezes jaars zal hebben betaald, word de Uitgang Paasschen 1779 en 1780 verscheenen, 

aan dezelve geremitteerd mits deezen. 

 

 

271.  Den 23 November 1781, fol.111. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Roedendrageren deser Stad verzoekende dat wanneer 

de Advocaten en Procureurs hunlieden in het werk stellen tot het doen van Citatien, wheter 

ende voornamentlijk in zaaken aan de Lage Bank hangende dadelijk hunlieden na het doen 

boodschappen der selver verdiend Salaris mogen voldoen en daarmede niet tot uitdragt van 

zaaken te wagten. 

Was geapost:  Word verstaan dat aan de Supplianten dadelijk derzelver verdiend Salaris zal 

wordne voldaan. 

 

 

272. Den 26 November 1781, fol.111. 
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Op den Requeste van Bartha van Schooten, verzoekende vermits desselfe vader haar op eene 

onbehoorlijke wijze bejegende wegens ’t aanzoek tot een Huwelijk door de persoon van 

Jannes Boele en verder ten Requeste geallegeerde redenen mogen Veniam agendi ten fine en 

effecte als naar regten  tegens desselfs vader Harmen van Schooten. 

Was geapost:  De verzogte Veniam agendi word mits desen geaccordeerd ten fine en effecte 

als naar regten, en word wijders aan den Suppliante tot Curateuren in desen toegevoegd de 

persoonen van Roelof StormMz. en Jan Pastoor. 

 

 

273. Den 29 November 1781, fol.111vo. 

Op den Requeste van Alida Bantjes, Wede Willem Stuirman, Willem Bantjes en Gerrit 

Bantjes te zamen nagelaten kinderen en Erfgenamen van wijlen Jan Bantjes en Jacomina van 

Leussen in leven Ehelieden te kennen gevende dat in den Zomer van desen jaars 1781 met en 

benevens Dr. Strubberg als gevolmagtigde van henlieden Zuster Jannetje Bantjes Wede 

Willem van Loghem, met hun Zuster Everdina (Berendina) Bantjes gesepareerde huisvrouw 

van Ass(uerus) van den Noort, onderling zijn overeen gekomen, dat zeker parceel Dronther 

lands genaamt Bantjes Slag, behorende tot den boedel van henlieden Ouderen, buiten de 

veiling der vaste goederen soude blijven, en bij de Requeste soude worden overgenomen voor 

eene summa van twaalf duisend Guldens onder conditie dat hetselve niet soude mogen 

worden veralieneerd nog bezwaard, maar tot een onderpand verstrekken voor den jaarlijkse 

revenuen der filiale portie van gedagte Wede van den Noort gerekent ad 3P Cent(o) van het 

gene hare fidei commissaire Erfportie soude koomen te bedragen. 

Dat schoon dit accoord tot gene praejudi(c))tie van een der Erfgen(amen) strekt, en het 

gem(elde) land ook meerder in waardens dan de erfportie van gem(elde) B. Bantjes zal 

bedragen, de Req(uestran)ten egter omdat het selve maar mondeling is ingegaan, en gene 

approbatie van H.W.H.Achtb. daarop is verzogt, dienhalven verzoeken dat H.W.H.Achtb. 

dezen ingegane Contracte gelieven te approberen ten fine en effecte als na regten, ofte 

anderszints de gezamentlijke Erfgen(amen) ordonneren om het zelve parceel Dronther land 

mede publicq en aan de meestbiedende te verkopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word in ‘t 

eerste verzoek ten Requeste gedaan gedifficulteerd, wordende ingevolge het tweede verzoek 

daarbij gedaan, de gezamentlijke Erfgen(amen) mits desen geinjungeerd, om ’t ten Requeste 

genoemd Dronther Lands publijk en aan de meestbiedende te verkopen, en de penningen daar 

van koomende op een der Comptoiren van deese Provincie te beleggen om verders te 

verstrekken; tot alzodane onderpand als ten Requeste is vermeld. 

 

 

274. Den 3 December 1781, fol.112vo. 

Op den Requeste van F.L. Rambonnet, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen 

dat de Secretarissen deser Stad mogen worden geauthorizeerd om aan hem Supplianten te 

extraderen alzoodane effecten als hij ingevolge Resolutie van Schepenen en Raaden op dezen 

Stad Secretarie hadden laaten Sequestreren en bewaaren. 

Was geapost:  De Secretarissen dezen Stad worden mits desen geauthorizeerd ten fine als bij 

den Requeste gemeld. 

En ondertekent 

Door de Heeren Schepenen A.H. ten Oever F.A. van Ittersum. 

 

 

275. Eodem [3 December 1781], fol.113. 
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Op den Requeste van P. Beerthuis, en A. Noorenburg naaste vrienden van den, zedert eenige 

jaaren reeds uitlandigen Hendrik Elbers, verzoekende, dat, vermits het nu voorgevallen 

overlijden van desselfs huisvrouwe A. Knoch desselfs behoeftig minderjaarig Zoontje in het 

Groot Burger Weeshuis deezer Stad mag worden verpleegd. 

Was geapost:  De Buitenvaderen van de Groot Burgerweezen worden mits deezen 

geauthorizeerd, het minderjarig Zoontje van Hendrik Elbers in het Groot Burger Weeshuis op 

te neemen en te verplegen. 

 

 

276. Den 6 December 1781, fol.113vo. 

Op de Requeste van de Buijtenvaders van de Groot Burger Weesen, en Gerrit Spenke en 

Abraham Lankhorst, de eerste Supplianten als wegens het voorschr(even) huis verpleegt 

wordende minderjarig Zoontje, en de laatste Supplianten als voogden over het minderjarig 

dogtertie van wijlen Adriana Knogh gewesen huisvrouw van Willem Elbers interesse 

hebbende in de nalatenschap van gemelde Adriana Knogh, verzoekende de nalatenschap van 

dezelve Adriana Knogh sub beneficio inventario te mogen aanvaarden ten fine en effecte als 

na regten. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert en dien ten 

gevolge aan de Supplianten dd: qq: het verzogte beneficium invertario verleend ten fine en 

effecte als na regten. 

 

 

277. Den 10 December 1781, fol.114. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuijs versoekende  

Auctorisatie tot de verkoop van kost en inwoninge in ’t selve huis aan de personen van 

Etienne Bouchonneau en Marie Bureau Ehelieden, de eerste oud 70 en de twede bijna sestig 

jaren voor eene Sa. van tweduizend sevenhondert guldens, en alles volgens contract daarbij 

geannecteerd. 

Was geapost:  De Requestranten worden tot de verkoop van kost en inwoning in het 

H(eiligen) G(eesten) Gasthuijs ten Requeste gemeld, geauthoriseert en word dien ten gevolge 

het overgelegde contract met exhibitum hujus diei getekend, mids dezen geapprobeerd. 

 

 

278. Eodem [10 December 1781], fol.114. 

Op de Requeste van Dr. R. Bondam, als gevolmagtigde van Jan Timmerman, nomine matris, 

versoekende de halfscheid der geconsigneerde penningen of der praetensie van desselfs 

principaal en hem ter Sa. van f.821 - : - op het bij executie verkofte schip van Jannes van 

Doorn op den 27 Augustus 1781, ter Secretarie te mogen ligten. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Schutmeesters kan op het verzoek ten Requeste 

gedaan niet worden gedisponeert, en word het zelve afgeslagen mids dezen. 

 

 

279. Den 13 December 1781, fol.114vo. 

Op den Requeste van de kinderen en Erfgenaamen van wijlen Jan Bantjes en Jacomina van 

Leussen te kennen gevende hoe sij met en benevens Dr. Strubberg als gevolmagtigde van hun 

lieder Zuster Jannetje Bantjes Wede Willem van Loghum reets zoo verre met de schiftinge en 

scheidinge hunner ouderlijken boedel gevordert waren dat inval Dr. Strubberg deze dagen van 

den aan hem op gedefereerde volmagt niet hadde gerenuntieerd, dezelven finaal zouden  

hebben kunnen afdoen en expliceeren ’t om welke redenen de Requestranten verzoeken dat 

H.W.H.Achtb. ten besten van alle de geinteresseerden in dit vermelte Erfhuis een ander 
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bekwaam persoon gelieven te Authorizeeren, om daarin de persoon van voornoemde Jannetje 

Bandjes Wede Willem van Lochum te praesenteren en in alle opzigten haar belangen waar te 

nemen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier word de 

persoon van Herman Nuis mits dezen geauthorizeerd ten fine als bij den Requeste gemeld. 

 

 

280. Den 13 December 1781, fol.115. 

Op den Requeste van Jan van Dijk Hendriks zoon te kennen gevende hoe hij in huure 

hebbende een stukje lands aan de Hoge bomen, en wel voor een dubbeld pagtjaar, daar van 

meer als een derde tot het maken van de dijk in de Hoge bomen was vergraven, dieswegens 

versoekende dat hem ter vergoedinge dezer schade, ’t tegenswoordige schuldige pagtjaar 

mogte worden geremitteert, en voorts aan hem verleend, dit land voor de halve pagt te mogen 

gebruiken, of in cas van onverhoopte verweigering, dat hij dan van de verdere huure mogte 

worden ontslagen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word den Suppliant op 

desselfs verschuldigde pagt, wegens de gelibelleerde schade een half jaar ter summa van elf 

guldens geremitteert, en hij op desselfs verzoek van de verdere huure ontslagen, wordende de 

tijdelijke Heeren Cameraers voorschreven mids dezen geauthoriseert, om hetselve land weder 

publijcq en aan de meestbiedende te verhuuren. 

 

 

281. Den 20 December 1781, fol.115vo. 

Op den Requeste van H. Norenburg en D. Eckelboom in qual(itei)t als Voogden over de  

minderjarige kinderen van B. Groenewoud, bij wijlen G.Gols in egte verwekt, verzoekende, in 

die qualiteit nevens de andere Erfgenamen mede geadmitteerd te mogen worden in de nu 

opengevallene Erffenis van wijlen W. van de Wetering en Elisabeth van Munster, waarvan 

voorz(chreven) G.Gols, der Suppliantens pupillen Moeder, voor een derde mede Erfgenaam 

geïnstitueerd was, en waar toe de andere Erfgenamen tot nu toe weigeragtig waaren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier, worden de 

gezamentlijke Erfgenamen van wijlen Johanna Elisabeth van Munster, mits deezen gelast, om 

aan de Requestrante in derzelver qualiteit, te geven behoorlijke opening van den door hun 

geadieerden nalatenschap van voorn(oemden) Testatrice, en worden dezelve Erfgenamen, en 

daar onder met name de vader der Requestranten pupillen, Berend Groenewout, geïnjungeerd 

en gelast, het aandeel in voorz(chreven) erffenisse, zo na behoorlijke liquidatie blijken zal 

voorn(oemde) pupillen te competeeren, aan de requestranten in hunne qualiteit te extradeeren. 

 

 

282. Eodem [20 December 1781], fol.116. 

Op den Requeste van Jan Krips, in huure hebbende de eerste Mate over de Pelmole, dat hij tot 

verbetering derselve veel moeite en kosten hadde aangewend, en waarin hij bij continuatie 

wel soude willen voortvaren, wanneer hij dese Mate na expiratie van het tegenwoordig 

pagtjaar deselve voor nog een pagtjaar voor de tegenwoordige jaarlijkse pagt onder betalinge 

der gewone plakkegelden in huure mogte houden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word het verzoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeert; En dien ten gevolge de Suppliant in de huure van 

de gelibelleerde Mate na expiratie van het tegenwoordig pagtjaar, voor nog een pagtjaar 

gecontinueert, mids bij de nieuwe verpagtinge de gewone plakkegelden betalende. 
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283. Den 24 December 1781, fol.116vo. 

Op den Requeste van Jan Mol, woonagtig te Bloxijl verzoekende sekeren uitgang staande op 

den ouden naam van Lumme Bootmans Fol:64. Door den Heer op ten Noort jaarlijks 

wordende ontfangen ter Sa. van f.15 - 12 - tegens 3 Pct en dit met f.520 - : - te mogen 

aflossen. 

Was geapost:  De verzogte aflosse van den gelibelleerde uitgang ad f.15 - 12 - jaarlijks, ten 

profijte van de Bovenkerk dezer Stad, word mids dezen op Paaschen 1782 tegens drie Pcto, 

enen ieder Goudgulden gerekent tegens agtentwintig in plaats van sesentwintig stuiv(ers), 

geaccordeet, en moet dus de gementioneerde uitgang worden afgelost met eene Sa. van 

vijfhondert en sestig car(oli) guldens. 

 

 

284. Den 29 December 1781, fol.117. 

Op den Requeste van B. Eman en A. van der Sraten, aangesteld om het belang van den 

absenten Egb(ert) van der Haar waar te nemen in den boedel van wijlen zijne Moeder de 

Wede Mikke: verzoekende in die qualiteit tot redding der begraafenis en andere noodwendige 

kosten, op de geprovenieerde kooppenningen van de vaste goederen in deezen boedel, die op 

1mo Maij 1782 moeten betaald worden, inmiddels te mogen negotieeren eene Sa. van 

tweehonderd Caroli Guldens.. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word zo als het legd, geäccordeerd mits 

dezen. 

 

 

285. Den 29 December 1781, fol.117. 

Op den Requeste van Gerrit Claas, Geestelijke Meier op het erve den Zonnenberg,  

verzoekende hetzelve Erve met het volgend pagtjaar te mogen overdoen aan Peter Lubbers. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecomm(itteerde)n tot de Ecclesiastique 

goederen, word het verzoek ten Requeste gedaan, geäccordeerd zo als het legd: en 

dienvolgens de Suppliant Gerrit Claas van de huire van het Erve op den Zonnenberg 

ontslagen, en daarin ingevolge de Conditien van verpagting van den 12 November 

laatsl(eden) weder gecontinueerd Peter Lubbers, voor eene jaarlijksche pagt van eenhonderd 

vijfentwintig guldens en tien stuivers blijvende dezelve dan nog bovendien gehouden, 

jaarlijks aan de Geestelijkheid te betalen zodanige zes guldens als hij volgens Apost(ille) van 

den 28 Dec(em)ber 1775 verpligt was te betalen voor de hem op dit Erve ge:accordeerde 

huisplaatze. 

 

 

286. Den 5 Januarij 1782, fol.117vo. 

Op den Requeste van de Weezemeesteren van het Groot Burger Weeshuis wegens Willem Jan 

Buurt gen(aam)t Elbers, welke bij ’t Overlijden van sijn moeder in het Weeshuis geplaatst is, 

en Gerrit ten Spenke en Abraham Lankhorst in qualiteit als Voogden over Adriana Knogh 

beide minderjarige kinderen van Elbers en A. Knogh, te kennen gevende dat sij de mobilia 

van den sub beneficio inventarie aangevaarden boedel van opgemelde A. Knog verkogt 

hadden thans ook de immobilaire goederen gaarn wilden verkopen. Dieswegens verzoekende 

dat aan de Supplianten mogte worden gepermitteert, om ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden publijcq te verkopen drie morgen land in den Koekoek met de daarbij horende 

obligatie wegens het vergraven land met huis en schuure daarop staande, en den tweden een 

woonhuis staande op de Oude Straat. 
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Was geapost:  De verzogte verkoping ten overstaan van de Heeren Provisoren van de 

Grootburgerweesen, en de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeder Espel, word mids dezen 

geaccordeert, en gefixeert op Donderdag den 17 Januarij aanstaande. 

 

 

287. Den 8 Januarij 1782, fol.118. 

Op den Requeste van Johanna Kars, gesepareerde huisvrouw van Gerrit Dutman te kennen 

gevende dat H.W.H.Achtb. haar eenige jaaren geleden met de kost uit het H(eiligen) 

G(eesten) Gasthuijs hadden gebeneficeerd, en thans om haaren verergenden toestand 

verzoekende dat met de inwoning in gemelden Gasthuijs mogte worden begunstigd. 

Was geapost:  De tijdelijke Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuijs worden mits 

desen geauthorizeerd om de Suppliante in voorsch(reven) Gasthuijs op te nemen, en de 

inwooninge te vergunnen. 

 

 

288. Den 10 Januarij 1782, fol.118vo. 

Op de Requeste van Egberdina van Vollenhove huisvrouw van Egbert van der Haar, te 

kennen gevende hoe sij met voorn(oemden) haar Eheman in gemeenschap van goederen 

sijnde getrouwd, en bij hem twe kinderen hebbende geprocreëerd, de selve haar man in den 

gepasseerden jare 1781 sig als Matroos hadde geengageert, en uijt dien hoofde thans absent 

was dat na sijn vertrek desselfs moeder Elisabet van der Horst bevorens Weduwe van 

Albertus van der Haar en laatst van Jan Hendrik Mikke is komen te overlijden; dat sij sig uijt 

dien hoofde terstond na doode van haare aanbehuwde moeder soo voor haar selfs, als door 

haar voorn(oemden) man in de administratie heeft gedeclareert als mede erfgenamen, dan dat 

dit door de overige medeerfgenamen was verweigerd, op welker verzoek de personen van 

Albert van der Straten en Berend Eman bij Apostille van den 20 October 1781 sijn 

geauctoriseert om in dit sterfhuis de personen van haar en haar man te repraesenteren, dat 

inmiddels de meubilaire goederen en klederen van linnen en wollen bij haar voorn(oemden) 

schoonmoeder nagelaten sijn verdeelt, en sij alnog van der selve aandeel blijft ontzet 

dieswegens verzoekende, dat de requesentanten van haar voormelden man in gedagte 

sterfhuis benevens de verdere erfgenamen mogten worden geauctoriseert, om haar 

Requestrante uijtte keeren en laten volgen, alsodane goederen van huiscieraden, klederen, 

goud en silver als anderzints, als aan voormelden haar man sijn toegedeeld geworden, en nog 

onder hen lieden zijn berustende. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, worden 

de personen van Albert van der Straten en Berend Eman in hunne qualiteiten, en de 

medeerfgenamen in dien boedel geauthoriseert, om de goederen van huisraad, en klederen so 

van linnen als wollen, welke voor der Requestrantes aandeel en dat van deselve Eheman 

Egbert van der Haar onder hun lieden berustende zijn, aan haar Requestrante uijt te reiken. 

 
[In marge]: Den 15 Aug(ustu)s 1782. Op den Requeste van B. Eman, te kennen gevende dat hij het aandeel van de 

nalatenschap hier nevens gemeld, voor en namens den absenten, en inmiddels overldenen Egb. van der Haar ontvangen, en 

daarvan alle Zijne Crediteuren betaald hebbende, en nu verzogt het zuivere restant ad f.199 – 15 – 6, aan desselfs Wede te 

mogen uit tellen. Was geapost: De Suppliant B. Eman word mits dezen geauthorizeerd ten fine als bij de Requeste 

gemeld. 
 

 

289. Den 17 Januarij 1782, fol.119vo. 

Op den Requeste van Christ. Leman, als Vader en Voogd van zijnen minderjarigen Zoon, bij 

wijlen Agatha Ruger in egte verwekt, voorts van M. van Gelder en G. Oostenrijk, als 

Voogden over den minderjarigen Zoon van wijlen Andries Ruger en van Harmen Figge en 
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Daniel Oostenrijk als Voogden over den minderjarigen Zoon van Johannes Figge bij wijlen 

Maria Ruger in egte verwekt, allen te zamen, voor hunne pupillen verzoekende approbatie 

over de verkoop van het Groot Ouderlijke huis deezer pupillen, op den Noordhoek van de 

Kolden-Ovensteeg en Oude Straat, aan Joost Boeijink Cum Uxe voor eene Sa. van f.895 - : - 

en Consent om f.600 - : - deezer kooppenningen, tegens eene gerigtelijke vestenisse en rente 

van 4 P Cto ten behoeven deezer gezamentlijke pupillen, op dit huis te mogen laten leggen. 

Was geapost:  De verkoop van het ten Requeste gelibelleerde huis, en de Vestenisse van een 

Capitaal van Zeshonderd op het zelve, in manieren als bij het Koop-Cotract ten Requeste 

annex, en met het exhibitum getekend, is vermeld, word, voor zo verre de pupillen der 

Supplianten aangaat, geäpprobeerd mits dezen. 

 

 

290. Den 21 Januarij 1782, fol.120. 

Op de Requeste van Gerrit Jans te kennen gevende, dat zedert diverse jaren, in pagt heeft 

gehad den dijk aan de Hoge bomen voor eene jaarlijkse somma van vijf en dertig car(oli) 

guldens welke pagt staat te expireren met het jaar 1784. Dat hem in den gepasseerden jare 

1781 door dezer Stads Architect was gelast om dat jaar den dijk niet te weiden, dat hij 

daardoor merkelijk schade geleden hebbende, dieswegens versogte dat hij van de twe jaren 

pagt, die nog aan gemelde dijk is hebbende mogte worden gelibereert, en hem voor geledene 

schade eenig soulaas van Stadswegen mogte worden toegelegt. 

Was geapost:  De Suppliant word op desselfs verschuldigd epagt van het gelibelleerde land 

een jaar ter Sa. van vijf en dertig guldens geremitteerd, en hij van de verdere pagt van dat land 

mids dezen ontslagen. 

 

 

291. Den 24 Januarij 1782, fol.120vo. 

Op den Requeste van Joost Christ. Evers verzoekende parthijen in zaken voor deser Stads  

Banken procurando te mogen bedienen. 

Was geapost:  Den Suppliant word mits desen geaccordeerd om parthijen in zaaken dezer 

Stads Banken procurando te mogen bedienen. 

 

 

292. Den 31 Januarij 1782, fol.121. 

Op de Requeste van Luigie Willems, Meijer van een erve op ’t Eiland, versoekende om ten 

Requeste geallegeerde redenen, dat hem op sijn verschuldigde pagt 1 ½ jaar mogt worden 

geremitteerd, wanneer hij alsdan de overige agterstand tot het jaar 1780 zal betalen voor de 

eerstkomende verpagting der Stadserven. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

293. Den 21 (31?) Januarij 1782, fol.121. 

Op den Requeste van Albert Kruid, verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd, dat hij 

met de persoon van Antonie Moesbergen mogte worden geauthorizeerd tot Executeuren van 

de nalatenschap van wijlen zijnen Broeder Paulus Kruid en desselfs huisvrouw Maria Corn. 

Slof. 

Was geapost:  De perzoonen van Albert Kruid en Antonij Moesbergen worden mits deezen 

geauthorizeerd, ten fine als bij Requeste gemeld. 
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294. Den 4 Februarij 1782, fol.121vo. 

Op den Requeste van Alb. Kruid, Anna Kruid, Jac. Corn. Sloff, en Marijtje Willemsen Slof 

Wede van der Meij, alle Erfgenamen van wijlen Paulus Kruid en Mar. Corn. Slof Ehel(ieden), 

om redenen verzoekende, derzelver nalatenschap onder beneficie van Inventaris te mogen 

aanvaarden. 

Was geapost:  De verzogte beneficie van Inventaris word geäccordeerd bij dezen, ten fine en 

effecte als na regten. 

 

 

295. Eodem [4 Februarij 1782], fol.121vo. 

Op den Requeste van Egbert Gerrits van Grafhorst, verzoekende om zijne dringende armoede, 

remissie van drie jaaren agterstedige Uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid van zijn huis in 

Grafhorst, ad f.1 - 8 – jaarlijks. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant de Uitgang, op Paasschen 1782 zullende verschijnen, 

zal hebben betaald, worden hem de twee jaaren, Paasschen 1780 en 1781 verscheenen, 

geremitteerd bij dezen. 

 

 

296. Eodem [4 Februarij 1782], fol.122. 

Op den Requeste van Jacob Albers in Grafhorst, verzoekende om zijne dringende Armoede  

remissie van twee jaaren pagt verschenen Mart(ini) 1779 en 1780 van zes Margen Lands van 

de Geestelijkheid, in de Koekkoek gelegen, en in den voorgen(oemde) jaare, door de 

Geestelijkheid verkogt, en zulks ad tien guldens jaarlijks. 

Was geapost:  De twee jaaren pagt van het ten Requeste gelibelleerde Land, versch(eenen) 

Mart(ini) 1779 en 1780, worden aan den Suppliant geremitteerd mits deezen. 

 

 

297. Eodem [4 Februarij 1782], fol.122. 

Op den Requeste van Rutger Geerds in Brunnepen, verzoekende om de hem overgekomene 

ongelukken, en armoede remissie van drie jaaren agterstedige Uitgang van zijn huisje en twee 

stukken Lands in Brunnepen ter Sa. van f.1 - 13 - . 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de Uitgangen op Paasschen 1782 zullende verschijnen, 

zal hebben betaald, worden hem de twee jaaren, Paasschen 1780 en 1781 verscheenen, 

geremitteerd bij dezen. 

 

 

298. Den 7
den

 Februarij 1782, fol.122vo. 

Op den Requeste van Salomon Marcus junior en Claas Visscher Moulin, gewezen Curateuren 

van den insolventen boedel van R. Lambregs: verzoekende om eene Sa. van f.20 – 13 – 2 als 

na afbetaling der gezamentlijke Crediteuren, in gem(elde) boedel bevonden wierde overig te 

zijn, voor hunne aangewende moeite tusschen hun te mogen verdeelen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Reuqeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legd. 

 

 

299. Eodem 7 [Februarij 1782], fol.122vo. 

Op de Requeste van Tobias Schrijver als vader en voogd en de Gemeensman A. Nieuwenburg 

en M. Lankhorst in qualiteit als voogden over de minderjarige dogters van eerstgemelde. Met 

name Catharina oud 24 en Rebecca Schrijver oud 22 jaren versoekende dat van voornoemde 

voogdij ontslagen begevende te zijn aan gemelde pupillen veniam aetatis mogte worden 
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verleend en sij deswegens van de wet mogten worden gedispenseert ten fine en effecte als na 

regten. 

Was geapost:  De verzogte venia aetatis word aan Catharina Schrijver oud 24 jaren, en 

Rebecca Schrijver oud 22 jaren, mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

300. Den 11 Februarij 1782, fol.123. 

Op den Requeste van Albert van der Straten, Weduwnaar van wijlen Zaartje Vrijdag, bij wie 

verwekt heeft eene alnog minderjarige dogter, Anna Judith van der Straten. Dat hij Suppliant 

door geledene schadens aan sijne gepagte middelen so verre in betaling van sijn gepagte 

middelen is ten agteren geraakt, dat hij van de Heeren ordinaris Gedeputeerden dezer 

Provinsie consent en auctorisatie heeft verzogt om sekere portie Dronther land door hem van 

Antonij van Leussen aangekogt te mogen verkopen ten einde het provenue daarvan aan het 

Comptoir van Vollenhove op te brengen. 

Dat hij dien ten gevolge het selve land op den 4 deser Maand Ferbr(uarij) 1782 heeft verkogt 

aan de Gemeensman Hermen Nuis qq voor eene somma van elfhondert en veertig car(oli) 

guldens vrijgeld alles volgens contract dezen annex. 

Versoekende daartoe voor so ver de minderjarige betreft approbatie van ’t coopcontract. 

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

gevolge het gelibelleerde coopcontract met exhibitum hujus diei getekend mids dezen 

geapprobeerd ten fine en effecte als na regten. 

 

 

301. Den 14
den

 Februarij 1782, fol.123vo. 

Op den Requeste van Dus. F.J. van Harencarspel verzoekende, tot het houden van eene avond  

Cathechizatie des Donderdags, te mogen hebben het gebruik van de Consistorie-Kamer in de 

Bovenkerk, op dien voet, en in manieren als zulks aan Dus. A. Mandt is vergunt geweest. 

Was geapost:  Het verzoek, ten Requeste gedaan, word geaccordeerd zo als het legd.  

 

 

302. Eodem [14 Februarij 1782], fol.124. 

Op den Requeste van Ant. Gigaudet, te kennen gevende, dat eene Maate van deezer Stads 

Geestelijkheid bij hem in huire aan de Hooge boomen met een daar tegenover legend 

buitenstukje, door het maken van den Nieuwen Dijk zo sterk was vergraven, dat hij dezelve, 

zo niet langer konde gebruiken: Verzoekende overzulks van de verdere huire van dien te 

mogen worden ontslaan. 

Was geapost:  Op het rapport van den tijdelijken Kameraar van de Geestelijkheid, word den 

Suppliant van de huire der ter Requeste gemelde Mate van de Geestelijkheid ontslagen mits 

dezen. 

 

 

303. Den 16 Februarij 1782, fol.124vo. 

Op den Requeste van de Schaffers van den Timmermansknegten busse. Verzoekende om de 

bezwaarde omstandigheden van hunne busse authorizatie, om voor enigen tijd eenig meerder 

fournissement van de Contribuanten te mogen invorderen. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthorizeerd, om tot ondersteuning van de Busse, 

van ieder knegt alle veertien dagen te vorderen en te ontvangen vier stuivers in d eplaats van 

zes stuivers in de maand. 
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304. Den 18 Februarij 1782, fol.124vo. 

Op den Requeste van Evertje Jochems Weduwe Hendrik Hillebrands Stads Meijersche van 

een erve op het Haatland, genaamt den Bosch te kennen gevende, dat door hogen ouderdom 

en lighaams swakheden zig niet langer in staat bevind gemelde erve te bemeijeren, dat sij 

dieswegens wel genegen was gemeld eerve aan haar soon Jochem Hendriks te cederen, dat, 

dewijl sij door diverse tegenspoeden nog vier jaren pagt ten agteren was, dat oversulks, 

gemelde haar soon bij de aanveerding dese verschuldigd en lopende pagt na dat alvorens daar 

van een jaar soude sijn afbetaald, voor sijne rekening soude overnemen en daarop jaarlijks 

vijftig guldens boven sijn pagt soude afdoen, en daarmede continueren tot daarvan twe jaren 

souden sijn voldaan, en dat de beide overige jaren in conformitè van alle andere 

Stadsmeijeren soude schuldig blijven tot de verlating van dit erve. Dieswegens verzoekende, 

dat het selve goedgunstig mogte worden geapprobeert, en dat also de requestrante aan den 

mederequestrant Jochem  Hendriks voorschreven twe jaren pagt die nog aan dit erve is 

hebbende mag cederen, en dat hem daar boven ’t selve erve nog tien jaren voor de daarvan 

thans betaald wordende pagt ter Sa. van driehondert guldens in gebruik mag gelaten worden. 

En dat dan in dit geval mede mogt worden gepermitteert, dat de Requestrante bij provisie sal 

mogen volstaan met een jaar pagt aan deze Stad op te brengen, en dat de overige drie jaren en 

een lopend jaar door den mede requestrant mogen worden aan en overgenomen als eigen 

gemaakte schulden mids daarvan jaarlijks boven sijn pagt vijftig guldens betalende tot so 

lange daar van twe jaren sullen sijn betaald, en dat dan de overige twe jaren mag schuldig 

blijven tot de verlating van meergedagte erve, praesenterende dan teffens mede voor sijn 

rekening te nemen de halfscheid der kosten van de graving van alsodane sloot als tot separatie 

van voormelte erve den Melm, en tenbesten van het daarvoor  aangewassen land zal komen te 

strekken, en om dezelve aanwasch mede schoon te maken. 

Was geapost:  De Suppliante word geaccordeert, om de pagt van het erve den Bosch in den 

Requeste gemeld aan haar soon Jochem Hendriks te mogen overdoen, mids afbetalende het 

jaar pagt van 1777 verschenen Petri 1778; En zal deze pagt tot driehondert guldens nog voor 

den tijd van tien jaren aan denselver Jochem Hendriks worden aangeschreven, onder betaling 

van het gewone plakkegeld, en mids van sijn agterstedige pagt bij ieder volgend jaar te 

beginnen met Petri 1782 betale eenhondert guldens, en sulks so lange, tot dat hij op twe jaren 

na aanbetaald sal hebben: En word aan denselven Jochem Hendriks dan wijders geaccordeert, 

het afgraven van den aanwasch tussen dat erve en den Melm, van de sloot bij de duiker af, tot 

circa vijftien roeden van de vleugeldijk van het Buijtendijkse volgens de gedane afbaking, en 

welke afgraving aan de minst aannemenden sal worden besteed, en door voorschreven Meijer 

en de Stad half en half sal worden bekostigt, so egter dat deze penningen door voorschreven 

Meijer in ’t geheel sullen worden uijtgeschoten en voor  de halfscheid aan sijne 

eerstverschuldigde pagtpenningen, weder mogen worden gekort. 

  

 

305. Den 7 Maart 1782, fol.126. 

Op den Requeste van J.W. van Romunde te kennen gevende dat van deese Stad eene Maate 

zijnde de eerste Maate van de Maaten van Lambert Sleewaert gelegen aan het Harkenhoofd, 

in huure heeft: dat dezelve Maate merkelijk hadde verbetert en in eenen goeden staat gebragt: 

dat ook wel voornemens was daarmede voort te vaaren, en verders te verbeteren, indien 

H.W.H.Achtb: hem opgemelde Maate nog voor een pagtjaar geliefden aan teschrijven, 

hetwelk bij desen was verzoekende. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde Maate word aan den Suppliant nog voor een 

pagtjaar in huire geaccordeerd mits voortvarende dezelve te verbeteren, en betalende de 

Plakkegelden bij de verpagtinge daar toe staande. 
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306. Den 9 Maart 1782, fol.126vo. 

Op den Requeste van Roeloff en Evert Storm, beide verzoekende: dat zekere Anna Storm, 

nagelaten dogter van wijlen Margaretha van Eunen, Wede Jan Storm, overleden in 

Nov(em)b(er) 1781, en ten dien tijde reeds meer dan 15 jaaren oud, en dus toen inadmissibel 

in het Groot Burger Weeshuis, waarin haare vier andere Broeders en Zusters, minder van 

jaaren zijnde, echter waren aangenomen, nu conform aan de deswegens op Petri laatsleden 

door Raad en Meente genomene Resolutie, nu nog ex post in het zelve Groot Burger 

Weeshuis mogt worden opgenomen en verpleegd, en zij Supplianten hierdoor ontheven van 

de vrijwillige op zich genomene Sustentatie deezer behoeftige minderjaarige. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mits dezen geaccordeerd, en de 

tijdelijke Buiten Vaderen van de Groot-Burgerweezen geäuthorizeerd, om de te Requeste 

genoemde Anna Storm in het Burger Weeshuis op te nemen en te verplegen. 

 

 

307. Den 16 Maart 1782, fol.127. 

Op den Requeste van Petertje Koster, huisvrouw van Jacobus Hoefhamer, thands ter Zee 

varende, verzoekende, zo verre nodig, authorisatie, om bij deeze haares Ehemans 

uitlandigheid, namens hem te mogen adieeren, en ontvangen zodanige Legitime portie, als nu 

ex Testamento van wijlen desselfs ouderen, waarvan de Moeder, nu ’t laatst was overleden, 

op denzelven haaren Eheman, of bij vooraflijvigheid op haar dogtertje was aangestorven. 

Was geapost:  De Suppliante word geauthorizeerd, om geduurende haares Ehemans absentie 

desselfs Interesse in de ten Requeste gementioneerde Erffenis waar te nemen, en word 

dezelve teffens geinjungeerd, om na dat dezelve Boedel tot liquiditeit gebragt, en haares 

Ehemans aandeel daar in bepaald zijn zal, daar van kennisse en opening te geven aan de 

Heeren Hoofdlieden van het Buiten Quartier. 

 

 

308. Den 21 Maart 1782, fol.127vo. 

Op den Requeste van Jan van de Sluis, verzoekende met de vervallene huijsjes welke de  

Wede Heine en Jan Prins aan deze Stad hadde gecedeerd, te mogen worden begunstigd, en  

van dezelve een pakhuis te mogen maken. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zoo als het legt. 

 

 

309. Den 25 Maart 1782, fol.128. 

Op den Requeste van Lambert van Dijk, verzoekende een Geestelijke Mate in Brunnepen, 

voor een dubbeld pagtjaar in huire te mogen hebben, onder belofte dezelve met slooten en 

mesten te zullen verbeteren, en zulks voor de voorige pagt van f.41 - : - . 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de beloofde verbeteringen aan de ten Requeste gemelde 

Maate zal gedaan hebben, word dezelve aan hem nog voor een volgend pagtjaar in huur 

geaccordeerd, onder betaling van het Plakkegeld daar toe staande. 

 

 

310. Den 25 Maart 1782, fol.128. 

Op den Requeste van den Proc(ureu)r Nuis, in qual(itei)t als Curator ad Lites van Jannetje 

Bantjes, Wede van Lochum, te Amst(erdam) woonachtig, om namens haar mede te redden de 

nalatenschap van wijlen haare Ouderen, met haare vier andere Broederen en Zusteren: 

Verzoekende verklaaring, hoe veel de Legitime Portie, waarin zijne pplinne (principalinne), 
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bijTestament haarer Ouderen geïnstitueerd was, in deeze nalatenschap, na Stadrechten 

behoord te worden gerekend. 

Was geapost:  Schepenen en Raden verklaaren, dat Jannetje Bantjes, Wede Willem van 

Lochum, voor de Legitieme Portie uit haarer Ouderlijke nalatenschap, naar Stadrechte zal 

kunnen en moeten profiteeren de helft, van het geen haar ouders, voor haare zuivere filiale 

portie, uit voorz(chreven) nalatenschap ab intestato, zoude hebben gecompeteerd. 

 

 

311. Den 29 April 1782, fol.128vo. 

Op de Requeste van Gijsbert Gigandet, versoekende dat de Stadsmate in den Jare 1778 aan 

wijlen A. van Toever verpagt voor den tijd van 5 jaren, en waartoe de erfgenamen wel wilden 

desisteren, aan hem Suppliant voor de nog resterende pagtjaaren in huure mogte worden 

geaccordeert en overgedaan. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als hetselve legt word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

312. Den 29 April 1782, fol.129. 

Op de Requeste van K. van der Weide en B. Twent als Kerkmeesters van het G(eertruid) en  

C(atharina) Gasthuis,, te kennen gevende, hoe sij met voorkennis van den Heer Provisor van 

Heimenberg met de persone van Aeltje Schepers Wede van wijlen D.A. Tonneman, over een 

Kostkopers proeve hadden gecontracteert, in dezen voegen dat, voorschreven Wede daar voor 

en de inwoninge in het huisie op de grote plaats in de lange regel vacant door het overlijden 

van Roelof Lieboom bij de intrede soude betalen een duizend car(oli) guldens, en dan nog 

daarenboven uit hare nalatenschap na deselve overlijden door hare erfgenamen eene Sa. van 

twe hondert guldens; Verzoekende daartoe approbatie. 

Was geapost:  Het gelibelleerde contract over kost en inwoning in ’t G(eertruid) en 

C(atharina) Gasthuis met de Weduwe van D.A. Tonneman ingegaan word mids dezen 

geagreërt, mids egter deselve Weduwe tot de betalinge der twehondert caroli guldens welke 

door hare erfgenamen of boedelredders na derselve overlijden moeten worden uijtgekeerd, sig 

bij gerigtelijke acte behoorlijk verbinde, en daarvan verklaringe doe. 

 

 

313. Den 14 Maij 1782, fol.129vo. 

Op den Requeste van Dus. J.J. van Doorne verzoekende tot het houden van eene Morgen en 

Avond-Cathechizatie, des Dingsdags, te mogen hebben het gebruik van de Consistoriekamer 

in de Bovenkerk; op dien voet en in manieren als zulks aan desselfs Praedecesseur Dus. A. 

Mandt is geäccordeerd geweest. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geäccordeerd zo als het legd. 

 
[In marge]: Den 11 Julij 1782. Is op het nader verzoek van Dus. van Doorne aan hem geaccordeerd deeze Cathechisatie 

Donderdags in stede van Dingsdags te mogen houden. 
 

 

314. Eodem [14 Maij 1782], fol.129vo. 

Op de Requeste van de Buijtenvaderen van het Groot Burger Weeshuis, versoekende, dat de 

verkoping van een stu(k)kie lands welk vergraven was, en de Groot Burgerweezen 

toebehoorde mogte worden geapprobeerd. 

Was geapost:  De verkoop van het gelibelleerde stukkie vergraven land word mids dezen 

geapprobeerd. 
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315. Den 21 Maij 1782, fol.130. 

Op den Requeste van J.W. van Romunde, verzoekende tot zijne vrije passage uit zijne 

agterdeur, uitkomende agter aan de Stads Muur tusschen de Veenepoort en het Oorgat, mede 

te mogen hebben een Sleutel van de Sluit-plank aan de Veenepoort, aannemende altijd voor 

het wel sluiten deezer Plank te zullen zorgdragen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legd, edoch 

tot weerzeggens toe en langer niet. 

 

 

316. Den 30 Meij 1782, fol.130. 

Op den Requeste van C. Schinkel en J. Staal, als Voogden over het minderjarige nagelaten 

kind van wijlen Jan Mulders, verzoekende authorizatie, om de nalatenschap van wijlen des 

pupils Grootmoeder, wegens de daarin veele gevonden Schulden te mogen repudieeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier worden 

de Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd, om den Boedel en nalatenschap van wijlen 

Evertje Mulders, voor het aandeel hunner pupille, te mogen repudieeren. 

 

 

317. Den 3 Junij 1782, fol.130vo. 

Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van ’t G(eertruid) en C(atharina) Gasthuijs, 

te kennen gevende dat met voorkennis van de Heeren Provisooren van gem(elde) Gasthuijs 

hadden gecontracteert met eene Anna Malbeau, oud 60 jaaren, over eene Kostkopers proeve 

in opgenoemde Gasthuijs, in een huisje, hetwelk alsnog de Huisvrouw van Roelof Wolters 

bewoond, aan welke de Kopersche jaarlijks huire soude geven, tot soo lange, een huisje van 

dezelfde grootte, en van dezelve lange zije koomt te vaceren, en sulx voor eene Summa van 

twaalfhondert Car(oli) guldens, waar van aanstnds tweehondert guldens souden worden 

betaalt, om bij desselfs overkomst zou de volle Summa te kunnen korten, verzoekende 

hierover de approbatie van Hun Wel Ed(ele) H(oog) Achtb(are). 

Was geapost:  het Koop Contract ten Requeste gemeld, word geaccordeerd, soo als het legt. 

 

 

318. Den 3 Junij 1782, fol.131. 

Op den Requeste van de Wede Gerrit Peters, verzoekende om daar bij geallegueerde redenen, 

remissie van drie jaaren uitgang zoo als aan dezer Stads Armenkamer is verschuldigt, en 

Paasschen 1780, 1781, 1782 verschenen is s’jaarlijks ad f.1 - 1 - . Dus uitmakende de Summa 

van f.3 - 3 - . 

Was geapost:  Wanneer de Suppliante zorge drage dat de uitgang Paassc(hen) 1783 sullende 

verschijnen, en vervolgens jaarlijks prompt worde betaaldt, word dezelve de ten Requeste 

gemelde drie jaaren uitgang Paassc(hen) 1781, ende 1782 verschenen, mits desen 

geremitteerd. 

 

 

319. Eodem [3 Junij 1782], fol.131vo. 

Op de Requeste van Wolter Galleus en Jan Henniphof als voogden over Jan Galleus, 

minderjarige soon van wijlen Frerik Galleus en Maria Buis in leven Ehel(ieden) verzoekende 

nevens de andere eigenaren de portie van hun pupil in een huis in de Veenestraat te mogen 

verkopen ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden. 

Was geapost:  De verzogte verkoping van het gelibelleerde huis, word, so ver den 

minderjarige betreft, mids dezen geaccordeert. 
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320. Den 6 Junij 1782, fol.131vo. 

Op den Requeste van Jannes Schallenberg, Meijer in het Buijtendijkse, te kennen gevende hoe 

sijn erve gedurende eenige jaren te hoog in pagt geweest sijnde, om daar uijt de beloofde 

pagtpenn(ingen) aan dese Stad te kunnen voldoen, dat het selve gepasseerde Maandag in 

verhuringe geweest zijnde niet meer dan f.355 - : - heeft kunnen afdoen; En dat hij wel 

genegen zijnde hetselve gedurende dese twe jaren tot de eerste verhuringe toe sjaars voor de 

Sa. van f.360 - : - te bemeijeren dieswegens versoekende, dat hem dit erve voor de 

voorschr(even) twe jaren tot de eerste verhuuringe toe voor f.360 - : - sjaars mogte worden 

aangeschreven expirerende dese twe jaren op Petri 1784. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt word mids dezen 

geaccordeerd. 

 

 

321. Eodem [6 Junij 1782], fol.132. 

Op de Requeste van Roelof Jans, Meijer in het Buijtendijkse te kennen gevende, dat sijn in 

huur hebbende erve te hoog in pagt zijnde, het selve erve geduurende dese twe jaren tot de 

eerste verhuringe toe gaarn wilde bemeijeren voor eene Sa. van f.325 - : - sjaars dieswegens 

versoekende dat hem het selve erve voor de voorschrevene Sa. van f.325 - : - guldens mogte 

worden aangeschreven expirerende de twe jaren op Petri 1784. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan , so als het selve legt word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

322. Den 17 Junij 1782, fol.132vo. 

Op de Requeste van Gerbrand Jansen Zeeman, Stadsmeijer op het Haatland te kennen 

gevende, dat hij in de maand Meij 1781, het zijn in huur hebbende erve met goedvinden van 

Hun Wel Ed(ele) Hoog Achtb(are) van sijn Moeder de Weduwe Jan Lambers voor deselve 

pagt hebbende overgenomen, aan hem daar bij een dubbeld pagtjaar Petri 1794 sullende 

expireren is vergund geworden, versoekende thans om ten Requeste geallegeerde redenen, dat 

hij het selve erve aan den persoon Antonij Dirk van den Bosch mogte overdoen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word het verzoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge den Suppliant gepermitteert 

om aan d epersoon van Antonij Dirk van den Bosch het gelibelleerde erve voor de nog 

resterende pagtjaren, en dus tot Petri 1784 in pagt te mogen overnemen. 

 

 

323. Den 20 Junij 1782, fol.133. 

Op de Requeste van Johannes Hendrikus Snijder versoekende seker stukje aanwasch gelegen 

agter de Kalkerbosch in ’t Buijtendijks van den huurder Louw van der Weerd tegens de pagt 

ad negen en twintig guldens jaarlijks te mogen overnemen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word het verzoek ten 

Requeste geaccordeert, en dien ten gevolge den Suppliant het gelibelleerde land voor de nog 

resterende pagtjaren, en op deselve conditien als Louw van der Weerd het selve gebruikt heeft 

in huure toegestaan, mids dan ook bij de nieuwe verpagting 1783 de gewone plakkegelden 

betalende. 

 

 

324. Den 4 Julij 1782, fol.133vo. 
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Op den Requeste van de gezamentlijke kinderen en erfgenamen van wijlen P. Sellis, 

verzoekende voor Gerardina Sellis oud 22 jaaren, en Hendrina Sellis oud 19 jaaren, beiden 

van goed gedrag, Venia aetatis, ten einde met hun, de ouderlijke nalatenschap te kunnen 

expliceeren. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan Gerardina Sellis en Hendrina Sellis mits 

dezen geäccordeerd, ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

325. Den 4 Julij 1782, fol.133vo. 

Op den Requeste van Willemina van Hees, Wede wijlen Gerrit ten Hoven verzoekende tot 

onderhoud en opvoeding haarer kinderen dat H.W.H.Achtb. eene summa van dertig guldens 

van alzoodane Summa van f.530 - : - als met fidei commis is bezwaard tot dat de oudste van 

haar kinderen 25 jaaren zal hebben bereikt, en welke penningen onder den Ontvanger van 

Knuth zijn berustende daarvan te willen ontheffen, en dezelve Heer van Knuth te 

authorizeeren om opgemelde penningen aan haar Suppliante te mogen uitreiken. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge de daarbij opgemelde dertig guldens van het fidei Commis ontheven, en de Heer 

Ontv(anger) van Knuth geauthorizeerd, om dezelve penningen aan de Suppliante uit te reiken. 

 
[In marge]: Den 7 December 1782. Op den nadere Requeste van dezelve W. van Hees, Wede G. ten Hoven, verzoekende tot 

uitzettinge van een haarer Zoonen die te Amste(rdam) de Chirurgie zoude gaan leeren, van het hier nevens gement(ioneerde) 

Capitaal nog te mogen opneemen Zestig guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word de Suppliante geauthorizeerd 

ten fine, als bij de Requeste gemeld. 
 

 

326. Den 6
den

 Julij 1782, fol.134. 

Op den Requeste van Antoni van den Berg, en Maria Prins, te zamen halve Zusters kinderen, 

verzoekende, zo verre nodig, dispensatie, om te zamen in Huwlijk te mogen treden, en 

authorisatie op den Eerw(aarde) Kerkenraad, om de Huwlijks-Proclamatien te mogen doen 

afgaan. 

Was geapost:  De ten Requeste verzogte dispensatie  word mits dezen aan de Supplianten  

verleend, en de Eerw(aarde) Nederduitsch Gereformeerde Kerkenraad deezer Stad  

geauthorizeerd, om aan den zelven de gewoone Huwlijks-Prroclamatien te doen geworden. 

 

 

327. Eodem [6 Julij 1782], fol.134vo. 

Op den Requeste van A. Nieuwenburg, Voogd over de minderjaarige kinderen van wijlen 

L.H. de Lussanet de la Sablonière, verzoekende dat de Voogden van de minderjarige kinderen 

van wijlen St. H. de la Sablonière mogten worden gelast, om aan Supplianten tot uitzet en 

aankoop van Boeken voor desselfs pupillen die na de Academie stonden te vertrekken, van de 

onder dezelve, wegens de Grootmoederlijke Legitime nog berustende f.800 - : - guldens, 

eenige honded guldens te mogen uittellen. 

Was geapost:  De Voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen Stephen Hendrik de la 

Sablonière worden mis dezen geauthorizeerd en gelast, om van de onder hun berustende, en 

ten Requeste gelibelleerde agthonderd Car(oli) guldens, aan den Suppliant in zijne Qual(itei)t 

in mindering, uittetellen eene Sa. van vierhonderd Caroli Guldens, bij hem te emploijeeren, 

ten fine, als bij Requeste gemeld. 

 
[In marge]: De Voogden over de kinderen van St.H de la Sablonière zwarigheid makende aan deeze Apostille te voldoen, 

alzo de schuld aan hun niet genoegzaam bleek; is op een nader Request van den Suppliant A. Nieuwenburg qqa 

geapostilleerd. 



Pagina 86 van 225 

Den 9 Aug(ustus) 1782. Alzo het aan Schep(enen) en Raden ten genoegen is gebleken, dat de Sa. van f.800 - : - in het 

apointement van den 6 Julij gemeld, heenkomende is van een legaat van gelijke Sa., van wijlen der pupillen Grootmoeder, in 

plaatze van derzelver Legitime Portie, en welke penningen onder den Boedel van wijlen S.H. de la Sablonière doemaals zich 

in de Berbice bevindende, zijn gekoomen, en daarin alnog zijn berustende, zo worden de voogden over desselfs minderjarige 

kinderen alnog geauthorizeerd ten fine als bij voorz(chreven) appointemente van den 6 Julij gemeld. 
 

 

328. Eodem [6 Julij 1782], fol.135. 

Op den Requeste van Antonij Gingandet, verzoekende dat aan hem in betaling zijne 

pagtpenn(ingen) aan het Geestelijke Comptoir mogten worden gevalideert zodanige tien 

Caroli Guldens, als hij in 1777 op Orde des toenmaligen Kameraars hadde uitgegeven tot de 

extra ordinaire reparatie van een einde dijk bij Genemuiden. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen 

word de Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid geauthoriseerd, om de ten Requeste 

gelibelleerde tien Guldens aan den Suppliant bij de betaling zijner eerste pagtpenningen te 

doen valideeren. 

 

 

329. Eodem [6 Julij 1782], fol.135. 

Op den Requeste van de Wede Jan Claassen, verzoekende om de haar successive  

overgekomen ongelukken, als het sterven van haar man, veesterfte, en haare eigene 

langdurige Ziekten, en daar bij haar kennelijk onvermogen, remissie, van het laatste jaar pagt, 

van eene Geestelijke Margen Land in Grafhorst, bij haar in huir versch(enen) Martini 1780 ad 

f.30 - : - . 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique 

goederen, word het laatste jaar pagt van het ten Requeste gelibelleerde land, versch(enen) 

Martini 1780, ter Sa. van dertig Guldens, aan de Suppliante geremitteerd bij dezen. 

 

 

330. Eodem [6 Julij 1782], fol.135vo. 

Op den Requeste van Willem Dekker in Brunnepen, huirder van eene Geestelijke Maate ter 

linker zijde van den Binnenweg, bij de opgang aan de St. Nicolaas Dijk, verzoekende dezelve 

Maate in een dubbeld pagtjaar te mogen hebben, onder belofte van die te zullen verbeteren, 

Bemesten, en de uigegravene put ten daar in dempen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de beloofde verbeteringen aan de ten Requeste 

gelibelleerde Mate zal hebben gedaan, word dezelve aan hem, voor de voorige pagtpenningen, 

nog voor een volgend pagtjaar in huire geaccordeert, mits bij de nieuwe verpagting betalende 

de Plakkegelden daar toe staande. 

 

 

331. Eodem [6 Julij 1782], fol.136. 

Op de Requeste van Dries Hendriks, Meijer van het erve de Stuurhoop op het binnen Eiland 

dezer Stad, daarbij versoekende dat aan hem tot de herstelling van sijne door de laatste storm 

seer afgeslagene en ontramponneerden Dijk, waar aan thans excessive kosten moeten worden 

geinpendeert, eenigen toeslag mag worden gegeven. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, sal den Suppliant op 

desselfs pagt, de somma van eenhondert guldens worden gevaldeert, sodra hij den 

gelibelleerden Dijk ten genoegen van voorschrevene Heeren sal hebben hersteld en opgedijkt. 

 

 

332. Den 22 Julij 1782, fol.136. 
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Op de Requeste van den Ontfanger dezer Stads domeinen, te kennen gevende hoe de pagter 

der Stads IJsselbrugge C. Melij na diverse aanmaningen, op desselfs pagt over 1781 ad  

f.1900 - : - nog niet meer dan f.1326 - : - daaronder het Scherprigters tractement mede 

gerekend, hadde betaald; Versoekende te mogen weten hoe sig hier omtrend sal hebben te 

gedragen, en dat hij teffens hier mede moge worden verklaart voor diligent. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde C. Melij den gelibelleerden agterstallige pagt binnen 

den tijd van agt dagen niet sal hebben gezuivert en betaald na waaschouwinge dezes, word de 

Requestrant als dan gelast, tegens den selven met het middel van executie te procederen. 

 

 

333. Den 25 Julij 1782, fol.136vo. 

Op den Requeste van Christ. Meilij om ten Requeste geallegeerde redenen verzoekende dat de 

ontfanger dezer Stads domeinen mogte worden gelast, met de executie tegen hem te 

supersederen, tot de tijd toe dat de Curateuren in den boedel van Albert van der Straten, 

deselve sullen hebben vereffend, dewijl hij van de pagt der IJsselbrugge, waarvan de 

Suppliant thans voor de gehele agterstand, word aangesproken medeparticipant geweest is. 

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

selve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. Terwijl al nog word gepersisteert bij Apostille 

van Schepenen en Raden van den 22 Julij laatstleden, moetende dien volgens de Suppliant 

binnen den daarbij bepaalden tijd, desselfs agterstedige pagt ten comptoire van den ontfanger 

dezer Stads domeinen voldoen, bij poene van parate executie. 

 

 

334. Den 1 Augustus 1782, fol.137. 

Op de Requeste van Jacob Brinck zoon van wijlen Gerrit Brinck, en Gerrigie Albers, in leven 

Ehelieden en Meijer op het Eiland, te kennen gevende dat hij zedert ses jaren na dode van sijn 

vader Gerrit Brinck met sijn moeder saliger Gerrigie Albers het erve den Brinck bemeijert, en 

dien tijd door hem alleen bestierd is geworden, om ten Requeste geallegeerde redenen 

versoekende dat, de Suppliant voor de navolgende pagtjaren, den tijd van elf jaren, als meijer 

mag worden aangeschreven en dat hij twe jaren pagt mag laten staan. 

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

selve afgeslagen mids dezen, sullende dien ten gevolge, het gelibelleerde erve tegens de  

Aanstaande verpagtinge voor den tijd van tien jaren publijcq worden verpagt. 

 

 

335. Den 3 Augustus 1782, fol.137vo. 

Op den Requeste van Trijntjen van Veen Wede Lucas Schouwenburg, verzoekende om ten 

Requeste gemelde redenen authorizatie, zoo verre haare nog minderjaarige kinderen 

concerneerd, om een schuldbriev groot per rest tweeduisend guldens te mogen verkoopen, en 

in eigendom cederen aan A. Klopman te Deventer, tegens een gelijk montant van penningen. 

Was geapost:  De ten Requeste verzogte verkoop word aan de Suppliante, zoo verre haare 

nog minderjaarige kinderen concerneerd, geaccordeerd, zoo als geaccordeerd word mits 

dezen. 

 

 

336. Den 8 Augustus 1782, fol.138. 

Op den Requeste van Cecilia Hutens, Wede wijlen Hendrik van der Kamp, daarbij te kennen 

gevende, dat sij in den jaare 1777 beneffens wijlen haren Eheman bij testamentaire dispositie 

elkander over en weder tot Universeel Erfgenaam hadden geinstitueerd zoo echter, dat na 

dode van de langstlevende de overige gehele nalatenschap zoude worden verdeeld in twe 
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aegale portien onder de wederzijdsche naastbestaanden. Dat dese gehele nalatenschap zoo 

gering zijnde dat sij met geen mogelijkheid daarvan konde subsisteren, oversulx te raden was 

geworden, om bij gelegentheid in eene vergadering te gaan. [In marge: dat die gelegentheid 

thans daar was, dog dat de naastbestaanden van wijlen haaren Manszijde sulx thans scheenen 

te zullen belasten en sij echter souden in eene vergadering te gaan om mogelijk van haare 

opkomsten konden leven, oversulx verzogte dat Hun WelEd.H.Achtb. gelievden te  

verklaaren dat de naastbestaanden van den Supplianten Eheman onbevoegd zijn de Suppliante 

te beletten om in eene vergadering, waarin zij mogte willen zijn met haaren receptie 

onbezwaard zij.  

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, zoo als het legt kan niet worden 

getreden]. 

 

 

337. Den 9 Augustus 1782, fol.138vo. 

Op de Requeste van Menso Lankhorst en Asjen Vogel, in qualiteit als Voogden over den 

minderjarigen Harmen Hofman, versoekende seker hujsie op de Vloedijk tussen de Zwanen 

en Papenbrug met de broeder van voorn(oemden) hun pupil nog gemeen, tot redding des 

boedels ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, word de 

verkoping van het gelibelleerde hujsie mids dezen geaccordeert. 

 

 

338. Den 15 Augustus 1782, fol.139. 

Op de Requeste van Maria Hendrica Schierhout, Weduwe van wijlen Gerhardus ten Clooster, 

voor sig, en als moeder en Wettige Voogdes van haar minderjaarig kind bij voorschr(even) 

haar Eheman verwekt, te kennen gevende, dat met wijlen haar man in den jare 1772 een huis, 

hof en stal in de Veenestraat alhier voor eene somma van agthondert guldens hebbende 

verkogt aan wijlen den Timmerman G.D. van Nimwegen, en dat daarop waren betaald 

twehondert guldens, verzoekende de resterende seshondert guldens uijt den insolventen 

boedel van voorschr(even) G.D. van Nimwegen als waarmede sij uijt hoofde van onbetaalde 

kooppenningen notoir gepraefereert was te mogen ligten onder Causie dan nog de restituendo  

indien bij sententie mogte worden verstaan, iemand anders daartoe nader beregtigt te sijn, en 

onder reserve dan mede van des Suppliantes regt omtrent de verlopene renten als naar regten. 

Was geapost:  De Curateuren van den insolventen boedel van wijlen Gerrit Dirksen van 

Nimwegen worden mids dezen geauthoriseert om aan de Suppliante onder behoorlijke 

quitancie, en praestatie van de ten Requeste gemelde Cautie, uijtte tellen eene Sa. van 

vierhondert en veertig guldens, welke somma na aftrek van de insate en hooggelden, 

midsgaders van het agterstedige vuurstedegeld en gerigtskosten, ongeveer sal uijtmaken het 

montant der kooppenningen van het gelibelleerde huis geprovenieert; En sulks dan nog onder 

kortinge van sodane somma van seven en twintig guldens negentien stuivers en agt 

penningen, als de Suppliante bevonden word, uijt hoofde van verdiend arbeidsloon, aan 

voorschr(even) boel nog schuldig te sijn. 

 

 

339. Eodem [15 Augustus 1782], fol.139vo. 

Op de Requeste van Jan van Dijk Hendr(i)kz. en Jacobus Reijer van Eem, als Curateuren van 

den insolventen boedel van wijlen D.G. van Nimwegen verzoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen op koste van den boedel een bediende te mogen nemen, ten einde de 

agterstallige schulden van dien boedel van de respective debiteuren te mogen invorderen. 
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Was geapost:  De Procurator H. Nuis word mids dezen gequalificeert om namens de 

Supplianten in derselve qualiteit tegen de gebrekige debiteuren van den boedel in den 

Requeste gemeld, so in als buijten regten te ageren, tot betalinge van hetgeen deselve aan 

dezen boedel schuldig zijn respectivelijk; Dog alles buijten kosten van den boedel 

uijtgezondert dan nog de verschotten, die door voorschreven Procurator in dezen sullen 

moeten worden gedaan, wanneer dezelve van de parthijen, niet te bekomen sullen sijn, als 

welke verschotten hen uijt dezen boedel weder sullen worden gerestitueert. 

 

 

340. Den 19 Augustus 1782, fol.140. 

Op de Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuijs, 

verzoekende dat H.W.H.Achtb. alzoodane koop van eene Kostkoopsproeve, als zij hadden 

verkogt aan eene Catharina de Waal woonagtig te Elburg en oud 53 jaaren, voor eene Summa 

van sestien hondert Caroli guldens, gelieven te approberen. 

Was geapost:  De ten Requeste gemelde koop, word mits desen geaccordeerd en 

geapprobeerd. 

 

 

 

341. Den 22 Augustus 1782, fol.140. 

Op de Requeste van Jannetjen Holtcamp Wede Pieter Oedekerk en Jannes Schouwenberg, te 

kennen gevende, hoe dat sij Requestrante aan den mede Requestranten heeft verkogt haar 

Beurtschip om op speciale approbatie van U.W.E.H. Achtb. daar mede in haare plaatze, het 

ordinaris Veer van deeze Sad op Hoorn, et vice versa, te bedienen; Verzoekende oversulx dat 

deze gedane koop door U.W.E.H. Achtb. mogte worden geapprobeerd, en dien ten gevolge 

den Requestrant Jannes Schouwenburg aangesteld tot Ordinaris Beurtschipper van deeze Stad 

op Hoon et vice versa. 

Was geapost:  De ten Requeste gemelde koop word mede deesen geapprobeerd, en dien ten 

gevolgen den Suppliant geauthorizeerd aangesteldt tot Ordinaris Beurtschipper van deze Stad 

op Hoorn et vice versa. 

 

 

342.  Den 29 Augustus 1782, fol.141. 

Op de Requeste van Jannes Schouwenburg, daar bij verzoekende, dat in plaats van 25 Car(oli) 

guldens en 4 Deventer Kruidkoeken, zoo als de Hoornsche Beurtschipper, Pieter Oedekerk, en 

nu desselfs Wede ingevolge gemaakt accoord aan deze Stadslootzen gewoon waaren te 

betalen mogte kunnen volstaan om aan dezelve tot een douceur tegeven een Ducaat, en voor 

het uitloosen elke reis 12 stuivers, zoo als door elke vorige Hoornsche en Enchuiser 

Veerschippers altijd is betaald geworden. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de Suppliant zal kunnen volstaan met even als de voorige 

Hoornsche Schippers jaarlijks aan de ten Requeste gemelde lootzen tot een douceur te geven 

een Ducaat, en voor het uitloosen van elke reis twaalf stuivers, zoo als ouds altijd gebruiklijk 

geweest. 

 

 

343. Eodem [29 Augustus 1782], fol.141vo. 

Op de Requeste van Hendrina Golkenraad Weduwe Veltman, te kennen gevende, dat sij door 

het overlijden van hare Eheman, en hare driejarige Ziekte thans twe jaren pagt ad f.50 - : - 

sjaarlijks is schuldig geworden. Dat uijt hoofde van dese schuld de executie tegen haar 

gedirigeert zijnde, des Suppliantes Meubilaire goederen ruijm vijftig guldens hebben 
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opgebragt, waaruijt dus het eene jaarpagt kan voldaan worden, dat sij vertrouwde het laatste 

jaarpagt ook spoedig te kunnen voldoen dieswegens verzoekende in de pagt te continueren. 

Was geapost:  De Suppliante word voor dit lopende jaar 1782, en dus tot Meij 1783 in de 

huure van het gelibelleerde huis op de laatst voorgaande conditien, gecontinueert, mids so wel 

de agterstallige als lopende huurpenningen behoorlijk aanbetalende; En wanneer de 

Suppliante sig ten genoegen van Schepenen en Raden in derselve huure en betalinge sal 

hebben gedragen, sal op derselve nader adres omtrent de verdere verhuuring voor expiratie 

van dit huurjaar nader worden gedisponeert. 

 

 

344. Den 29 Augustus 1782, fol.142. 

Op de Requeste van W. Wilkes en Frans Gunning senior, als aangestelde curateuren over den 

persoon van A. van der Straten, versoekende ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van de 

respective quartieren te mogen verkopen een stal op de Oudestraat, en een huisie in het 

Broederquartier, als mede autorisatie tot den ontfangst der penningen wegens het verkogte 

huis aan Jacob Jacobs, en tot transport van het selve aan den koper voornoemd. 

Was geapost:  De verzogte verkoping van de gelibelleerde parcelen, bestaande in een stal, en 

een hujsie word mids dezen geaccordeert, en worden de Supplianten terstont geauctoriseert 

om de kooppenningen van het hujsie in de Broederstraat te ontfangen, en aan den koper daar 

van Jacob Jacobs transport te doen. 

 

 

345. Den 5 September 1782, fol.142vo. 

Op de Requeste van Benjamin Nieuwenhuis bij apost(ille) van den 31 Decemb(er) 1779  

aangestelde derde Voogd over de persoon Hermanus van den Berg, versoekende auctorisatie 

aan voorschreven sijn pupil zedert eenige jaren in ’t Arme Weeshuis alhier gealimenteert dog 

nu dienst hebbende genomen onder het alhier in guarnisoen leggende Regiment van Prins 

Fredrik te mogen uijt te tellen eene Sa. van van eenhondert vijf en seventig guldens elf 

stuiv(ers) 10 penn(ingen) onder hem in sijne qualiteit berustende en welke Sa. dese sijn pupil 

thans van hem vorderde. 

Was geapost:  De Requestrant in sijne qualiteit word mids dezen geauctoriseert, om aan 

desselfs pupil Hermanus van den Berg, zedert eenige jaren in het Arme Weeshuis dezer Stad 

verpleegt dog thans dienst hebbende genomen onder de alhier garnisoen houdende Infanterie, 

uijt de gelibelleerde onder hem berustende penningen uijt te tellen eene Sa. van vijf en twintig 

guldens elf stuiv(ers) tien penn(ingen), en dan de resterende penningen onder sig ten behoeve 

van voorschreven sijn pupil te bewaren, en ten meesten profijte van deselve te beleggen. 

 

 

346. Den 9 September 1782, fol.142vo. 

Op de Requeste van Johanna Wolf, Wede Derk Cornelis verzoekende voor desselfs Zoon oud 

in zijn 25
ste

 jaar , veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte veniam aetatis word mits deezen geaccordeerd, ten fine en effecte 

als naar regten. 

 

 

347. Den 14 September 1782, fol.143. 

Op de Requeste van Evert Boele in qualiteit als Voogd over Lambert van der Straten, eenig 

minderjarig nagelaten kind van wijlen Jan van der Staten, en Berendina Leussink nog in 

leven, verzoekende, dat in plaats van Albert van der Straten onder curatele gesteld, en 

daardoor inhabiel geworden om langer dese voogdije te kunnen exerceeren een ander 
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bekwaam persoon mogte worden aangesteld, daartoe voordragende de persoon van Antonij 

Moesbergen, en verzoekende daar toe approbatie. 

Was geapost:  De persoon van Antonij Moesbergen word mids dezen geauctoriseert tot 

medevoogd over het minderjarig kind van wijlen Jan van der Straten en Berendina Leussink 

nog in leven, ten fine en effecte als na regten. 

 

 

348. Den 19 September 1782, fol.143. 

Op de Requeste van Marten Brand, Meijer van een Stadserve aan het Tolhek, te kennen 

gevende, dat hij veele jaren op dit erve gewoond hebbende, en thans ook de pagt Petri 1780 

verschenen hadde betaald, versoekende dieswegens dat hem opgemelde erve voor den tijd van 

tien jaren voor de oude pagt van 80 guldens na expiratie van de lopende, onderbetaling van de 

gewone plakkegelden mogte worden in pagt aangeschreven. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Suppliant in de pagt van het gelibelleerde erve voor nog een volgend pagtjaar, 

zijnde den tijd van tien jaren, voor den ouden pagt van tagtig guldens gecontinueert, mids bij 

de nieuwe verpagting de gewoone plakkegelden betalende. 

 

349. Op den 27 September 1782, fol.143vo. 

Op de Requeste van Gerrit Timmers te Amsterdam, Evert Hendriksen Boele en Antonij 

Moesbergen als voogden over Lambert van der Straten eenig nagelaten kind van wijlen Jan 

van der Straten, in huwelijk verwekt bij Berendina Leussink, te kennen gevende hoe desen 

hun pupil van desselfs Grootvader Lambert van der Straten is aangeerft eene Sa. van 

seshondert en veertig guldens, dat dese Sa. voor de aanstelling van den Requestrant Evert 

Hendriksen Boele in voormelte qualiteit door de testamentaire voogden zijnde voorn(oemde) 

Gerrit Timmers en Albert van der Straten is belegt geworden, en wel eene Sa. van twehondert 

en negentig guldens onder denselven Albert van der Straten tegens den interest van drie ten 

hondert, en de overige penn(ingen) aan den Requestrant Evert Hendr(iksen) Boele ter Sa. van 

driehondert en vijftig guldens tegens gelijke interest van 3 Pct, dat voorschreven Albert van 

der Straten thans prodigus sijnde verklaart, en desselfs boedel slegt gesitueert sijnde 

dieswegens versogten, te mogen worden geauctoriseert om voormelte capitaal van driehondert 

en vijftig car(oli) gulden, onder de mede requestrant E.H. Boele te laten berusten tegens drie 

per ct. Jaarlijks en onder verband van desselfs woonhuis, tot de meerderjarigheid van 

voorschreven hun pupil, en dat er ten aansien van hun pupil sodane voorzorg mogt worden 

gebruikt, dat deselve so min mogelijk schade koomt te lijden bij ’t als voren aan Albert van 

der Sraten uijtgereikte capitaal van f.290 - : - . 

Was geapost:  De Requestrant en Gerrit Timmers en Antonij Moesbergen in hunne 

qualiteiten worden mids dezen geauthoriseert om de gelibelleerde Sa. van driehondert en 

vijftig guldens onder den medevoogd Evert Hendriks Boele ter leen te laten verblijven tot aan 

de meerderjarigheid van derselver pupil tegens een interest vsn drie perct jaarlijks en onder 

verband van desselfs woonhuis ten Requeste gemeld. 

 

 

350. Den 14 October 1782, fol.144vo. 

Op de Requeste van G. van Detten Wede wijlen J. Biesterbos te kennen gevende, hoe derselve 

soon Gerrit Biesterbos met zijn vrouw Maria Swarts, sig op den 3 dezer Maand sonder ordre 

op sijne saken gestelt te hebben zig in stilte van hier hadde geretireert; dat sij tot voorkominge 

van alle eclat of violente proceduires sij sig verpligt gevonden heeft ook met toestrekking van 

de op dien tijd bij haar bekende crediteuren het huis en agtergelatene saken van gen(oemde) 

haar zoon te doen opnemen, en ordre tot bewaring in het meest noodzakelijke te stellen, dat sij 
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inmiddels wel alle middelen in ’t werk steld om dezen haar soons verblijf te ontdekken, ten 

einde hem te mogen persuaderen sig weder naar hier te begeven, en sijne saken selve tot 

liquiditeit te brengen, dat sij dit wel de voorzigtigste wijse van handelen in dezen geoordeelt 

heeft, dan dat behoud van een ieders regt gemeint heeft seer eerbiedig moeten versoeken; ten 

einde aan haar moge worden gepermitteert, om den boedel van haaren thans afwesenden soon 

G. Biesterbos, in voegen als bij de Requeste gedetailleert nog gedurende den tijd van drie a 

vier weeken te mogen bewaren, beheeren en bestieren, ten einde sig te kunnen bevinden of er 

mogelijkheid zij denselven te redden dan niet, alles egter sonder haar praejudicie en onverkort 

een ieders regt, onder offerte van sodanige Cautie als ten meesten securiteit der crediteuren sal 

worden gerequireert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, 

word aan de Suppliante mids dezen gepermitteerd, om den boedel van haar thans afwesende 

soon Gerrit Biesterbos, gedurende den tijd van vier weken te rekenen van dato dezes, te 

mogen bewaren, beheren en bestieren ten fine als bij Requeste gemeld, en om sig inmiddels te 

kunnen beraden, of er mogelijkheid sij dezelve te redden dan niet, onder praestatie van 

behoorlijke cautie. 

Den 14 October 1782. Heeft de Suppliante geadsisteert met deselve Zoon Henn. 

Biesterbos, bij handtasting in deses plaats verklaart, den boedel en goederen van haar 

afwesenden soon, gedurende den aan haar geaccordeerden tijd, te sullen beheren en bewaren 

ten fine als bij de Requeste gemeld. S(onder) A(rglist). 

Coram F.W. Stennekes en P.D. van Heimenberg. 

 

 

351. Eodem [14 October 1782], fol.145vo. 

Op den Requeste van Marigie Ankersmit, versoekende dat tot reddinge van haar boedel door 

bankroeten als anderzints veragtert zijnde niet in staat zijnde deselve alleen te redden aan haar 

mogen worden toegevoegt de personen van Antonij Veen en Johan Willem Biebeek om de 

schulden so ver mogelijk te betalen, de praetensien te innen, en den boedel tot liquiditeit te 

brengen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

beide personen van Antonij Veen en Johan Willem Biebeek, de Suppliante mids dezen 

toegevoegt, teneinde sij et derselver assistentie, ten eersten met het opnemen der schulden, 

effecten, actien en crediten van den boedel beginnen, en daarom een behoorlijken en 

pertinenten staat binnen den tijd van veertien dagen a dato dezes over te geven, om 

daaromtrent dan vorder sodanig te kunnen disponeren, als sal worden bevonden te behoren. 

 

 

352. Eodem [14 October 1782], fol.146. 

Op de Requeste van de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bantjes en Jacomina van 

Leussen in leven Ehelieden, te kennen gevende hoe gene gelegenheid gehad hebbende om 

volgens Apostille van den 29 November van den jare 1781 op een der Provintiale Comptoiren 

te kunnen beleggen eenig capitaal van den erfportie van Berendina Bantjes Wede Ass. van de 

Noord, versoekende thans een capitaal van eenduizend car(oli) guldens tegens f.3 - 10 – 

percent onder speciaal verband van een Bogaerd, met een huis en stal daar in staande, gelegen 

aan de Kalverhekkenweg binnen deze Stad, zijnde vrj van alle opliggende capitalen en 

uitgaande renten, en wel ongeveer twe duizend guldens weerdig, te mogen beleggen ten laste 

van Abraham Teune. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buijtenquartier word het 

versoek ten Requeste gedaan geaccordeert, en worden de Supplianten geauthoriseert ten fine 

als daarbij versogt. 
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353.  Den 15 October 1782, fol.146vo. 

Op de Requeste van Willem Tjeerdt ter Wold als gevolmagtigde van Jan Smijs, 

repraesenterende de gezamentlijke erfgenamen van Gerrit ten Spenke, te kennen gevende dat 

denkelijk geene meerdere naastbestaande sullen gevonden worden, welke eenig regt 

extestamento vel ab intestato op dese nalatenschap mogten hebben versoekende dieswegens 

na ontsegeling dezer nalatenschap deselve sub beneficio legis et inventarii te aanvaarden 

Was geapost:  Het versogte beneficie van inventaris word mids dezen geaccordeert ten fine 

en effecte als naar regten, mids deselve boedel worde opgemaakt, en geinventariseert met 

assistentie van Reinier Blom, als daarbij kennelijk geinteresseert; En also de overleden Gerrit 

ten Spencke met en nevens den E(dele) Abr(aham) Lankhorst voogd is geweest over Maria 

Wilhelmina Elbers. Is gemelde E. Abr. Lankhorst op desselfs verzoek bij Requeste gedaan 

mede geauthoriseert, om so bij de ontsegeling, als het opnemen en inventariseren deser boedel 

praesent te zijn tot so lang de papieren, goederen, gelden, en effecten de gedagte voogdijschap 

concernerende ten sijnen genoegen sal hebben nagezien, en tot sig genomen. 

 

 

354. Eodem [15 October 1782], fol.147. 

Op de Requeste van Abraham Lankhorst in qualiteit als voogd over Wilhelmina Elbers, 

versoekende uijt hoofde dat Gerrit ten Spenke oudste voogd over over voorschr(even) Wilh. 

Elbers is geweest, hij bij de ontsegeling der nalatenschap van Gerrit ten Spenke moge 

praesent zijn. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en vorder de 

Requestrant geauctoriseert, om bij de ontzegeling, als ook het opnemen en inventariseren der 

gelibelleerde boedel en nalatenschap te assisteren en praesent te sijn, tot so lang de papieren, 

goederen, gelden en effecten ten sijner genoegen sal hebben nagesien, en tot sig genomen. 

 

 

355. Eodem [15 October 1782], fol.147vo. 

Op de Requeste van Albert Coops wonende te Zwolle, versoekende een sakje met wolle voor  

eenige dagen aan Gerrit Biesterbos ad 54 lb. op de Wage gewogen, om tot een monster te 

dienen, weder terug te ontfangen en dat die gene die het opsigt of directie over de boedel van 

Gerrit Biesterbos heeft mogen worden geauctoriseert, om de gemelde zak met wolle te laten 

volgen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en word dien 

ten gevolge diegeen, welke de directie over den boedel van Gerrit Biesterbos heeft, 

geauthoriseert om de gelibelleerde sak met wolle aan den Suppliant te laten volgen. 

 

 

356. Den 24 October 1782, fol.147vo. 

Op de Requeste van de gezamentlijke kinderen en Erfgenaamen van wijlen Jan Bantjes en 

Jacomina van Leussen in leven Ehelieden, verzoekende auctorizatie om van ’t vijfde deel der 

nalatenschap van hare voorn(oemde) Ouderen waarvan Berendina Bantjes Wede Assuerus 

van den Noort haar leven lang de opkomsten moet genieten de volgende Capitalen te 

verrenten; als aan A.B.C. van Dongen eene Summa van f.1000 - : - . 

Aan zeker persoon binnen deze Stad f.1200 - : - en dan aan Anna van Galen Wede Teunis 

Nuis f.600 - : - alles te 3½ Per Cent en onder speciaal verband. 

Was geapost:  De Supplianten worden op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het 

Buitenquartier geauthorizeerd ten fine als bij den Requeste gemeld. 
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357. Den 24 October 1782, fol.148. 

Op de Requeste van G. Herweijer, Collecteur van het Vuurstedengeld der Stad Campen, 

verzoekende wegens agterstallig vuurstedegeld executie op de huijsen van de navolgende 

Persoonen. 

C.Ruttenberg. 

J.A. van Auw. 

J. van den Brink. 

Van de Kuinder. 

De Wede Vriese. 

J. Bruins. 

C. van Volno. 

J. Kelder. 

Ottenhof. 

T. Beks. 

J. van Dalsem. 

P. Schil. 

J.ten Tij. 

A. Hendrik Post. 

A. Evers. 

A. van den Berg. 

Wede Schaap. 

G. Bos. 

Willem Hulsman. 

Was geapost:  Wanneer de bij Requeste gemelde persoonen op heden en vier weeken hun 

verschuldigde Vuurstedegeld niet sullen hebben aanbetaaldt, word de Suppliant als Collecteur 

van het Vuurstegeld der Stad Campen, de executie op derzelver huijzen geaccordeert. 

 

 

358. Den 28 October 1782, fol.148vo. 

Op de Requeste van de Oldermans en Jongermans van de Timmermans Knegetn Busse, 

verzoekende dat het 12
de

 Articul van het Reglement op de Busse van den 30
sten 

October 1734. 

zoodanig mag worden verandert, dat de afgaande Oldermannen, beneffens de Jongermannen, 

in conformité van de overige Gilden, de aangaade Jongermannen kunnen kiesen zonder 

verpligt te zijn het geheele Gilde daarover te kennen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Zegelaars word verstaan, dat het 12
de

 Articul 

van het Reglement, bij den Requeste gemeld, zal blijven op den ouden voet, en als tot hiertoe 

in gebruik is geweest, met dien verstande dan nog dat men bij ’t doen der verkiezinge zal 

hebben agt te slaan, op goede en bekwaame persoonen, zijnde boven de 20 jaaren oud. 

 

 

359. Den 31 October 1782, fol.149. 

Op den Requeste van A. ten Dam en Eva Bartha Schuldz, te kennen gevende, dat zij 

genoodzaakt zijnde Proces te voeren tegens haare Moeder en Schoonmoeder respective de 

Wede G. ten Dam, en overzulks verzoekende Veniam agendi. 

Was geapost:  De verzogte Venia agendi word aan de Supplianten geaccordeert, ten fine en 

effecte als naar rechten. 
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360. Eodem [31 October 1782], fol.149vo. 

Op den Requeste van R. van de Weteringe, verzoekende te mogen aflossen eene Uitgang van 

f.4 - 4 - ten profijte deezer Stads Geestelijkheid op zijn huis leggende. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecomitteerden tot deezer Stads Ecclesiastique 

goederen word den Suppliant gepermitteerd, om den Uitgang op desselfs huis ten Requeste 

gemeld, op  Paasschen 1783 te mogen aflossen tegens vier ten honderd. 

 

 

361. Den 31 October 1782, fol.149vo. 

Op de nadere Requeste van G. van Detten Wede wijlen J. Bijsterbosch, verzoekende van de 

verdere bewaring en beheringe van den nu insolventen boedel hares Zoons G. Bijsterbosch te 

worden ontslagen, en met de gezamentlijke Crediteuren, benoemd bekwaame Curateuren om 

voorsc(hreven) boedel door deselve van haar te worden overgenomen, en daar in verder te 

worden geprocedeert als naar Stadrechte sal bevonden worden te behoren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word 

de Suppliante van de verdere bewaringe en beheringe van den nu insolventen boedel haares 

Zoons G. Bijsterbos mits deesen ontslagen, en uit de gezamentlijke Crediteuren de E(dele) 

Paulus Bakker en Jurrien de Greve aangesteld en geauthorizeerd ten fine als bij de Requeste 

versogt. 

 
[In marge]: Vide den 14 October 1782. 

 

 

362. Den 31 October 1782, fol.150. 

Op de Requeste van Abraham Lankhorst, Willem Tjeerts Terwold en Reijnier Blom te kennen 

gevende dat sij Supplianten bij appoinctement van H.W.H.Achtb. in dato den 15 October 

1782 wel waaren geauthorizeerd om de nalatenschap van wijlen Gerrit Ten Spenke onder 

beneficie van inventaris te mogen aanvaarden, en hunlieden ook nog toeschijnt dat dezelve 

boedel toereikende zal zijn dan vermits dezelve van eene verre uitgestrektheid is, zij voorals 

nog geene juiste calenlatie konden opmaken, en oversulx verzogten, dat sij mogten worden 

geauthorizeerd om opgem(elden) boedel onder beneficie van inventaris tot liquiditeit te 

brengen, alsmede om intussen ten lasten van voorsc(hreven) boedel te mogen negotieren 

eenen Summa van f.200 - : - ten einde daar van de noodwendige schulden inmiddels te 

kunnen voldoen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Cellebroedersquartier, 

worden de Supplianten mits deezen geauthorizeerd om de ten Requeste gemelde boedel onder 

beneficie van Inventaris te mogen vereffenen en tot liquiditeit te brengen als mede om ten 

lasten van voorsc(hreven) boedel eene Summa van f.200 - : - te negotieren ten fine als hier bij 

verzogt. 

 

 

363. Den 31 October 1782, fol.151. 

Op de Requeste van Hendrik de Kock en Coenraad Schinkel in qualiteit als Voogden over 

M.T. Durand, te kennen gevende dat opgemelde haare pupil uit de boedel van wijlen haren 

Vader J.J. Durand ten aandeel bekomen hadde, eene Summa van f.816 - 1 - 6 en daarvan eene 

Summa van f.62 - : - hadden besteed tot aankoop van linnen en andere noodwendigheden 

voor hunne pupil, en daar van eene Summa van f.700 - : - gerichtelijk belegt op ’t huijs van 

Egb. Schallenberg, en de overige vijftig guldens aan dezelve bij onderhandsche verbintenis; 

Dat de interessen van voorsc(hreven) Capitaal niet Sufficient waaren tot alimentatie en 

opvoeding van hunner voorzeid pupil oversulx verzoekende van bovengemelde Capitaal 
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jaarlijx te mogen aflossen eene Summa van f.15 - : - minder of meerder na de noodzakelijk 

zouden koomen te vereisschen, en tot zoo lange als meergem(elde) haaren pupil zig in staat 

soude bevinden om tot haar eigen onderhoud te contribueren. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits deesen geauthorizeerd om van 

’t Capitaal ten Requeste gemeld jaarlijks eene Summa van vijftien Caroli guldens te mogen 

aflossen, ten fine als hierbij versogt. 

 

 

364. Den 4 November 1782, fol.151vo. 

Op de Requeste van Bernardus van den Noort te kennen gevende dat een huijsje in de Exter 

Steeg, thans toebehorende aan het Boven-Gasthuijs, en tegens desselfe Erve en Wheere 

aankomende, geheel en al is ingevallen, en dewijl de Kerkm(eesters) van bovengem(eld) 

Gasthuijs deeze  ruine willen verlaten, en niet weder opbouwen en hij Remonstrant wel 

genegen was dezelve weg te maken en met een goede muur in de Exter steeg aftevredigen, 

dierhalven was verzoekende, dat met opgem(elde) ledige plaats mogte worden begunstigt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge de Suppliant de bij Requeste gemelde opene plaats toegestaan, en daar mede 

gebeneficeerd mits de Suppliant dezelve behoorlijk opmaken en met een goede muur van de 

Exter Steeg afvredigen. 

 

 

365. Den 4 November 1782, fol.152. 

Op de Requeste van P. Bakker en J.D. Greeve, als Curateuren in den insolventen boedel van  

G. Biesterbos en Maria Zwarts Ehel(ieden) versoekende tot reddinge en voordeel des boedels 

ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier ad opus jus habentium 

te mogen verkopen de navolgende vastigheden als 1mo een huis en stal door hen selver 

bewoond 2do een huis daar tegen over thans ledig. 3tio Een huis daarnaast door J. van de Pars 

bewoond, 4to een klein huisie in de Hofstraat agter het twede thans ledig, ten dien einde 

daartoe eerbiedig voorstaande de dagen van Maandag den 25 Nov(ember) of den 2 December 

1782. 

Was geapost:  De verkoping van de gelibelleerde parcelen in voegen als bij den Requeste 

versogt, word mids desen geaccordeert, en daartoe gepraefigeert Maandag den 25 November 

1782. 

 

 

366. Den 7 November 1782, fol.152vo. 

Op de Requeste van Barend de Gooij te kennen gevende dat op gister desselfs Knegt 

Teunissen van Wijhe sijnde komen te overlijden nalatende een Soon, welke sig buijten dese 

Stad bevind dat hij dese sijn knegt wel wilde ter aarde doen bezorgen so hem of des 

overledens Soon niet mogte praejudicieren versoekende dieswegens, dat het ter aarde 

bestellen van dit lijk, ongepraejudicieert het regt van des overledens Soon, om sig al of niet 

als erfgenaam te gedragen te mogen worden geauthoriseert. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge den Suppliant gepermitteert, om het lijk ten Requeste gemeld ter aarde te bestellen, 

ongepraejudicieert het regt van des overleden(s) Soon, om sig al of niet als erfgenaam te 

gedragen. 

 

 

367. Den 9 November 1782, fol.153. 
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Op de Requeste van Jan Klenner, verzoekende dat desselfs broeder Albertus Klenner oud 

twaalf jaaren, wegens gebrek van behoorlijk te kunnen bestaan, in het Arme Weeshuijs dezer 

Stad mogte worden opgevoed. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Armen Weeshuijs, worden 

de Buitenvaderen van het selve huijs mits deezen geauthorizeerd om de ten Requeste gemelde 

Albertus Klenner in opgemelde huijs op te nemen en te verplegen. 

 

 

368. Den 11 November 1782, fol.153. 

Op den Requetse van de gezamentlijke Voogden over Adriana Catharina de Blanche, 

minderjaarige dochter van wijlen Dus. de Blanche en C. van der Does Ehel(ieden) 

verzoekende authorisatie, om zeker Fransch Contract Annuiteiten, groot 5000 Livs weleer 

door der Pupille Ouderen bij onderhandsche Acte van cessie overgenoomen van Profz. J.D. 

van Hoven en Vrouwe, wegens deswegens opgekomene difficulteiten, met consent van 

partheien, wederaan voorn(oemde) Profz. en Vrouwe van Hoven te mogen cedeeren, voor 

dezelve kooppenningen, als daar voor te vooren betaald waaren, en dan dienna deeze 

penningen weder ten meesten profijte hunner Pupille te mogen beleggen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legd, en de 

Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

369. Den 14 November 1782, fol.153vo. 

Op den Requeste van Ant. Gingandet, verzoekende eenige remissie, voor de aanmerkelijke  

vergravinge, gedaan aan zes Morgen lands in de Oostermaate waarvan hij in 1777 huurder 

was geworden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique 

goederen word aan den Suppliant, voor de ten Requeste gemelde vergravinge toegelegd vijftig 

guldens eens. 

 

 

370. Den 14 November 1782, fol.154. 

Op den Requeste van Harmen Figge, en Daniel Oostenrijk als Voogden over de minderjarige 

Zoon van Johannes Figge bij desselfs overledene huisvrouw Maria Ruger in echte verwekt: 

benevens Math. van Gelder en Gerrit Oostenrijk als Voogden over Hermanus Ruger, Zoon 

van wijlen Andries Ruger bij Maria Elisabeth Theodori in egte gewonnen, gelijk ook Jan 

Christ. Leeman als Vader en Voogd over zijn minderjarige Zoon bij wijlen Agatha Ruger in 

echte verwekt, te kennen gevende dat sij met de overige Erfgenaamen de nalatenschap van 

wijlen hun pupillen Grootmoeder hebben geschift en gescheiden, verzoekende oversulx dat de 

ten Requeste annexe Acte van verdeling en Maagscheidinge door H.W.E.H.Achtb. mogte 

worden geapprobeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

ten Requeste annexe Acte van Maagscheidinge mits dezen geapprobeerd, zoo als dezelve legt. 

 

 

371. Den 14 November 1782, fol.154vo. 

Op de Requeste van Wolter Reinders, Meijer van een der Stadserven in het Buijtendijks, 

versoekende eenige remissie, en vervolgens dat de pagt naar evenredigheid der pagten van de 

later verhuurde erven moge worden vermindert en hij also Meijer moge kunnen blijven. 

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

hetselve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. 



Pagina 98 van 225 

 

 

372. Eodem [14 November 1782], fol.154vo. 

Op de Requeste van Louw Arends en Hendrik Wolters, Stadsmeijers op het Eiland, 

versoekende dat een gekribde Dijk tegen de Eilander Kerk gelegen ongeveer 40 Roeden lang, 

welke seer ontramponneert is voor dese keer op Stadskosten mag worden gerepareert. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, is uijt bijsondere 

consideratien goed gevonden en verstaan, om het gelibelleerde einde dijks, voor desen 

enkelden reise nog, Stadswegen te doen repareren, en vernieuwen, mids egter ieder der 

Supplianten daar toe voor derselver rekening adsistere met wagen en paarden, en daartoe 

levere twe bekwame manschappen, om daarvan bij dit werk het nodig gebruik te kunnen 

maken, en dat sij dan mede den nieuws te leggen weg binnen Dijks, tegen genoegen van 

voorschrevene Heeren Cameraers sullen in staat brengen ten haren kosten. 

 

 

373. Den 14 November 1782, fol.155. 

Op de Requeste van Jan Herms te Grafhorst, versoekende een stuk lands gelegen bij Grafhorst  

bekend bij de verpagting der Stadserven onder den naam van het Weertje tegenover het 

Mandemakersland in huur te mogen hebben voor de volgende tien jaren, onder aanneming 

van de sloten en weegen te sullen onderhouden. 

Was geapost:  Op het Rapport der Heeren Gecommitteerden tot de saken der Stadserven, 

word den Suppliant de huure van het gelibelleerde land voor nog een pagtjaar en dus tot Petri 

1794 geprolongeert, mids de wegen en sloten van ’t selve land behoorlijk opmakende en 

onderhoudende en bij de nieuwe verpagting daarvan de gewone plakkegelden betalende. 

 

 

374. Den 14 November 1782, fol.155vo. 

Op de Requeste van W. de Rooij en J.J. Barbier als Voogden over Pieter de Rooij 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, te mogen worden geauctoriseert, 

derselvers pupil huis op de Groenmarkt ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het  

Broederquartier te mogen verkopen.  

Was geapost:  De verzogte verkoping van het gelibbelleerde huis word mids dezen 

geaccordeert, en door de Requestranten in hunne qualiteiten teffens nog gelast om sekere 

onderhandsche obligatie, door Sijbrand de Rooij en desselfs Ehevrouw Berendina Vrijmeer, 

wegens penningen van Barend Hulleman te Hoorn als executeur testamentair van wijlen 

desselfs oom, Warner Hartslager als testamentaire Voogd over Pieter de Rooij en Hermanus 

de Rooij desselfs broederes ontfangen, gepasseert ten behoeve van voorschreven Barend 

Hulleman in gemelde qualiteit in dato den 22 September 1776 groot drie duizend guldens, 

rentende tegens drie percent, waarvan Pieter de Rooij thans wettige houder is, tegen den 

eerstkomende verschijndag, ter behoorlijke tijd gerigtelijk op te zeggen, en van de 

ingekomene en ontfangene penningen ten eersten aan Schepenen en Raden kennis te geven, 

ten einde alsdan daar omtrend mede te disponeren, so als sal bevonden worden te behoren. 

 

 

375. Den 16 November 1782, fol.156. 

Op den Requeste van P. Bakker en J. de Greve Curateuren in den geabandonneerden boedel 

van G. Bijsterbosch en M. Zwarts, verzoekende authorizatie. 

1mo Om tot reddinge van de lopende zaaken deezes boedels voor den tijd van 2 a 3 Maanden 

te mogen negotieeren eene Sa. van f.200 - : - guldens en 
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2do om tot vorderinge van de zaaken deezes boedels in Holland waar veele uitstaande crediten 

gevonden worden, te mogen emploieeren de adsistentie van eenen Procurator voor het Hol 

van Holland. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mts deezen geauthorizeerd ten finen 

als bij de Requeste gemeld. 

 

 

376. Den 18 November 1782, fol.156vo. 

Op de Requeste van Willem Peters en Willem Tjeerts ter Wolde in qualiteit als Voogden over 

de minderjarige kinderen van wijlen G. Dirks van Nimwegen en Hendrika van Millegen, te 

kennen gevende dat aan derselver pupillen in den jaare 1774 door wijlen haren Vader te dien 

tijd hertrouwende, voor s’moeders goed bewezen was eene Summa van f.400 - : - en voor 

dezelve Summa verbonden was een huijs in de Geerstraat, en een huijs en stal in de 

Breesteeg; Dat na dode van opgem(elde) van Nimwegen dezelve huijsen verkogt zijnde, door 

de Executeuren Jan van Dijk Hz. en J.R. van Eem, meerder dan boven gem(elde) penningen 

hadden opgebragt, dog welke door de Executeuren als daar toe niet geauthorizeerd, tot nog 

toe niet waren uitgereikt, over sulx versogten dat het H.W.H.Achtb. mogte behagen 

opgem(elde) Executeuren te authorizeeren en te gelasten om de gementioneerde f.400 - : - aan 

de Supplianten in hunnen qualiteit uit te reiken, als mede dat de Supplianten derzelve 

penn(ingen) ontvangen hebbende, die ten subsisteding hunner pupillen mogen beleggen. 

Was geapost:  De Curateuren in den Insolventen boedel van wijlen G.D. van Nimwegen 

worden mits dezen geauthorizeerd, om het gelibelleerde kinderbewijs ad vierhondert Car(oli) 

guldens onder behoorlijke quitantie aan de Supplianten uit te reiken, en welke worden 

geauthorizeerd derzelve ten eersten weder te beleggen ten meesten profijte van derzelve 

pupillen, alles echter onder behoorlijke cautie de restituendo, inval iemand der Crediteuren in 

dezen insolventen boedel mogte doceren daartoe meerder regt op deeze penningen te hebben. 

 

 

377. Den 18 November 1782, fol.157vo. 

Op de Requeste van Jan van Dijk Hendrikz: en Jacob Reijer van Eem in qualiteit als 

Curatoren in den insolventen boedel van wijlen Gerrit Dirks van Nimwegen, te kennen 

gevende, hoe sig in desen boedel bevond eene praesensie ten laste van den Hr. Burgemeester 

van Heimenberg en Compe. ter Sa. van twaalfhondert en vijftien guldens voor het maken van 

een tabaksschuur op Camperveen, dat sij over deser praesensie na bekomene auctorisatie van 

de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier met dese Compagnieschap hadden 

geconvenieert en wel volgens een bijzijnde memorie voor eene Sa. van vijfhondert seven en 

tagtig guldens sestien stuivers, welke voorschrevene Compagnieschap ook bereid was te 

valideren aan gemelden boedel, mids daaraf kortede de Rekening van den Koopman van 

Spare te Amsterdam ter Sa. van f.281 - 21 - 42 volgens gelevert hout tot voorm(elde) schuur, 

en die sij bij het leven van wijlen gedagten van Nimwegen hadden aangenomen te voldoen, 

mids sij souden kunnen volstaan, aan desen boedel te betalen eene Sa. van driehondert zes 

guldens twe stuivers; dat dan dese boedel in deser voegen soude kunnen worden betaald 

omtrent opgemelde praetensie; dieswegens versoekende te mogen worden geauctoriseert, om 

dese open staande post aldus te liquideren en vereffenen. 

Was geapost:  De Supplianten qq worden gequalificeert, de afrekening met de 

Compagnieschap van de tabaksnegotie te liquideren en te sluijten, in manieren als bij de 

Requeste gemeld, waarbij bevonden word, dat dese boedel bij ’t slot van Rekening, nog 

competeert eene Sa. van vijfhondert seventagtig guldens sestien stuivers, daaronder begrepen, 

de Sa. van twehondert een en tagtig guldens veertien stuivers wegens een rekening van den 

Koopman van Spare van gelevert hout ten laste van desen boedel zijnde, welke de 
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Supplianten mede gequalificeert worden te voldoen, en de voorschrevene Compagnieschap 

also van de daarvoor op haar genomene borgtogt te libereren. 

 

 

378. Den 18 November 1782, fol.158vo. 

Op de Requeste van de Lantaarnopstekers dezer Stad versoekende vermids de meer en meer 

toenemende lantaarns vermeerdring van tractament. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

379. Den 21 November 1782, fol.158vo. 

Op den Requeste van Willem Aarts, zedert veele jaaren Huurder van zes Margen Lands, de 

Geestelijkheid deezer Stad toekomende, genaamd de Goldkampjes, agter Soppenhuis gelegen, 

verzoekende om dezelve Kampen na expiratie deezer pagtjaaren nog voor een dubbeld 

pagtjaar in huire te mogen hebben, onder belofte van hetzelve behoorlijk in wallen te zullen 

brengen, bemesten en verbeteren. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant aan d etijdelijke Heeren Gecommitteerden tot deezer 

Stads Ecclesiastique goederen ten genoegen zal hebben aangetoond, dat hij de beloofde 

verbeteringen aan de bij Requeste genoemde Kampen werkelijk zal hebben gedaan, worden 

dezelve aan hem na expiratie deezer pagtjaaren, nog voor een dubbeld pagtjaar in huire 

geaccordeerd, mits daarvan in plaats van 46 Guldens, terstond tot pagt gevende agtenveertig 

Guldens jaarlijks, en dan nog onder betalinge van de gewoone plakkegelden, bij de nieuwe 

verhuuringen daar toe staande. 

 

 

380. Eodem [21 November 1782], fol.159. 

Op den Requeste van Gerrit Harms, Meijer van het Geestelijke Erve d’ Overmate te Wijhe, te 

kennen gevende dat door de onglukkige hagelslagen, die in dezen Zomer kennelijk in dat 

district der Provincie gevallen is, al zijn Zaad van het Erve vermorseld is, zodanig dat hij in 

stede van iets te kunnen verkoopen zelf Zaad tot zijn e huishoudinge heeft moeten koopen.  

Verzoekende overzulks eenige remissie op zijne agterstedige pagt. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant het restant op de pagt verscheenen Mart(ini) 1778, voor 

den eersten Maij 1783 ten Comptoire dezer Stads Geestelijkheid zal hebben voldaan, zal aan 

den zelven het jaarpagt versch(enen) Martini 1779 worden geremitteerd, mits hij dan nog 

zorge dragen dat de overige agterstedige pagtjaaren, nader aan ten Comptoire voorz(chreven) 

worden voldaan. 

 

 

381. Den 25 November 1782, fol.159vo. 

Op den Requeste van Anna Maria Brand, Wede wijlen Dirk van ’t Hul, te kennen gevende, 

dat wijlen haaren Eheman reeds voor eenentwintig weeken overleden zijnde, zij agt weeken 

daar na bevallen is van eenen voldragen Zoon. Dat overzulks voor haar geene verder 

vermoeden van Zwangerheid overig zijnde, en echter haare Kostwinninge, zijnde het houden 

van eene herberg voor rijtuigen, passagiers de absoluit de bestieringe eenes Mans-hoofd 

vereisschende, overzulks eerbiedig verzogt gedispenseerd te mogen worden van de dispositie 

der gemeene rechten, en specialijk van ’t Landrecht P.Z. Tit. 1 Art. 9, dicterende dat eene 

Weduwe binnen der negen Maanden na haares Ehemans overlijden, niet weder mag 

hertrouwen. 
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Was geapost:  De bij Requeste verzogte dispensatie word aan de Suppliante verleend, en aan 

dezelve dienvolgens gepermitteerd, om binnen den tijd, anders naar rechten gerequireerd, 

weder te mogen hertrouwen. 

 

 

382. Den 25 November (1782), fol.160. 

Op den Requeste van de Gemeensman Arend van Nieuwenburg en Aart Kaptijn door de 

Heeren Hoofdlieden zijnde benoemd als Curateuren met en nevens Antonij van ’t Veen en W. 

Bibeek daar toe door Maria Ankersmit benoemd in derselve insolvente boedel versoekende 

ten dien einde te worden gequalificeert en aangesteld. 

Was geapost:  De Requestranten de E(dele) Arend Nieuwenburg en Aart Kaptijn worden 

mids dezen geauctoriseert tot Curateuren in den gelibelleerde boedel, ten fine en effecte als 

naar regten. 

 

 

383. Eodem [25 November 1782], fol.160vo. 

Op de Requeste van Wolter Reijnders, Meijer van een erve in ’t Buijtendijks, verzoekende om 

ten Requeste geallegeerde redenen van de verdere pagt zo dese lopende jaren, te worden 

ontslagen, en dat hij een ander erve mag huuren, alsmede remboursement van extra gedane 

kosten aan dijken, door den nieuwen Meijers te doen betalen. 

Was geapost:  Het eerste lid van het verzoek ten Requeste gedaan, word mids dezen 

geaccordeert, en dien ten gevolge de Suppliant van de verdere pagt als dese lopende , 

ontslagen, en hem gepermitteert om bij de nieuwe verpagtinge aanstaande, een ander erve te 

mogen pagten; Dan in ’t twede lid van desselfs verzoek om remboursement van extra gedane 

kosten van een volgend meijer te erlangen, kan niet worden getreden, en word het selve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

384. Den 2 December 1782, fol.161. 

Op de Requeste van de gezamentlijke Boedelredders van den boedel en nalatenschap van 

wijlen Gerrit ten Spenke, verzoekende dat alzoodane verkoop van een huis, Erve en Wheere 

staande en gelegen alhier in de Veenestraat op de hoek van de Burgwal Westzijde, wordende 

bewoond door de Wede G. Blom, als zij in opgemelde boedel hadden bevonden, en thans aan 

Voorsc(hreven) Wede Blom ingevolge Koop Contract desen onder approbatie van  

H.W.H.Achtb. voor eene Summa van f.600 - : - guldens hadden verkogt, mogte worden 

geapprobeerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van ’t Cellebroersquartier word het 

ten Requeste gemelde Koop Contract mits desen geapprobeerd. 

 

 

385. Den 5 December 1782, fol.161vo. 

Op de Requeste van Catharina Margaretha van Heimenberg, verzoekende om daarbij 

geallegueerde redenen ontslag van ’t ampt van ’t onderhoud der turfzakken. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mits deezen geaccordeerd, zoo als ’t 

legt. 

 

 

386. Den 7 December 1782, fol.161vo. 

Op den Requeste van de Curators in den insolventen boedel van G. Bijsterbos, verzoekende 

authorizatie tot de verkoop van de Gereedschappen der Duffel Fabriek. 
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Was geapost:  De Supplianten P. Bakker en J. de Greve worden in derzelver qualiteit 

geauthorizeerd mits dezen, om de Gereedschappen, gehoorende tot de Duffel Fabriek van den 

insolventen boedel van G. Bijsterbosch, in ééne Massa en onverdeeld publiek en aan de 

meestbiedende te verkoopen. 

 
[In marge]: Zie nader Apostil v.v. 20 Janu(arij) 1783. 
 

 

387. Den 7 December 1782, fol.162. 

Op de Requeste van A. Nieuwenburg, Aart Captein, Toon van ’t Veen, en Willem Bibeek, asl 

Curateuren van den insolventen boedel van Maria Ankersmit, versoekende ten overstaan van 

de respective Heeren Hoofdlieden verkopinge te doen van twe huisen in het Cellebroeder en 

een in het Broederquartier. 

Was geapost:  De verkopinge van de gelibelleerde huisen ten overstaan van de Heeren 

Hoofdlieden van de respective quartieren worden mids dezen geaccordeert, en daartoe 

gepraefigeert Maandag den 30 December aanstaande. 

 

 

388. Eodem [7 December 1782], fol.162. 

Op de Requeste van A. Lankhorst, W.T. Ter Wolt en R. Blom als boedelredders van den 

boedel van wijlen G. Ten Spenke, versoekende ten overstaan der Heeren Hoofdlieden te 

mogen verkopen drie huisen in in ’t Cellebroederquartier en drie parcelen lands leggende in 

het Schoutampt van IJsselmuijden en het Schoutampt van Zwolle respective. 

Was geapost:  De verzogte verkoping van de gelibelleerde parcelen ten overstaan van de 

Heeren Hoofdlieden word mids dezen geaccordeert, en daartoe gepraefigeert Maandag den 13 

Januarij des aanstaanden Jaars 1783. 

 

 

389. Den 9 December 1782, fol.162vo. 

Op de Requeste van de Weduwe van Jan Peters, Meijerse op de Vossenweerden, versoekende 

wegens haar vergraven land tot een Wetering, ter bevorderinge van de afwatering der Sluise 

in den Jare 1776 in den dijk van haar erve gelegt, eene convenable remissie op haar 

verschuldigde pagt. 

Was geapost:  De Suppliante word voor geledene schade van haar vergraven land toegelegt 

eene Sa. van f.15 - 15 - eens; en word de Ontfanger dezer Stads domeinen geauthoriseert om 

voorschrevene Sa. op derselve verschuldigde pagt te valideren. 

 

 

390. Den 9 December 1782, fol.163. 

Op de Requeste van Roelof Jans, Meijer in het Buijtendijkse, versoekende in gelijkheid van 

andere Meijeren wegens sijn verhoogde huisstede de halfscheid der kosten ter Sa. van 28 

Guldens op sijn pagte te mogen korten. 

Was geapost:  De verzogte agtentwintig guldens voor de halfscheid der kosten van zijn 

verhoogde huisstede worden den Suppliant mids dezen geaccordeert; en word de ontfanger 

dezer Stads domeinen geauthoriseert dezelve op des Suppliants verschuldigde pagt te 

valideren. 

 

 

391. Den 19 December 1782, fol.163. 
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Op den Requeste van Aleida Bantjes Weduwe Dus. Wilhelmus Stuurman, versoekende dat in 

plaats van haar, tot de administratie en bewaring der filiale portie, waarvan haar Suster 

Berendina Bantjes, Wede Assuerus van de Noord haar leven lang de opkomsten moet 

genieten, welke portie suiver zig koomt te bedingen f.11768 - : - mogen worden 

geauctoriseert de E.E. (Edele) B.F. Schultz, H. Nuis en Roelof Storm, ten fine en effecte als 

na regten. 

Was geapost:  De E.E. Berend Fredrik Schultz, Herman Nuis, en Roelof Storm worden mids 

desen geauthoriseert ten fine als bij de requeste versogt. 

 

 

392. Eodem [19 December 1782], fol.163vo. 

Op de Requeste van de E(dele) H.J. Crof, versoekende de sesde Mate van de Stad onder 

aanbod van deselve dese Winter te sullen bemesten vor nog vijf volgende jaren in huure te 

mogen houden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word den Requestrant 

de huur van de gelibelleerde Mate voor nog vijf volgende jaren, na expiratie dezer huurjaren 

geprolongeert, mids de voorgeslagene verbeteringen worden gepraesteert, aan de Conditien 

der verhuuring voldaan, en bij de nieuwe verhuuring de plakkegelden worden betaald. 

 

393. Den 19 December 1782, fol.164. 

Op den Requeste van H.J. Croff verzoekende zeekere Maate van de Geestelijkheid, gelegen 

aan de Hooge Boomen bij den Willigen Weg, voor nog een pagtjaar in huure te mogen 

hebben, onder belofte van dezelve te zullen verbeteren. 

Was geapost:  De ten Requeste gelibelleerde Maate word aan den Suppliant voor nog een 

Pagtjaar in huire geaccordeerd, mist aan de Conditien der verpagtinge voldoende, en de 

beloofde verbeteringen praesterende, en dan nog onder betalinge van de Plakkegelden bij de 

nieuwe verpagtinge daartoe staande. 

 

 

394. Eodem [19 December 1782], fol.164. 

Op den Requeste van B. Eman verzoekende om redenen ten Requeste geallegeerd, nog voor  

een volgend pagtjaar te mogen worden gecontinueerd in de huure van de Nieuwe Stads 

Herberg en Schans, in plaats van desselfs Schoonmoeder de Wede P. van der Horst, die 

wegens haare hooge jaaren en zwakheid daar van vrijwillig afzag, en bij hem zoude blijven 

woonen, en zulks onder offerte van de voorige huire, en de gewoone Plakkegelden. 

Was geapost:  De Suppliant word voor nog een volgend pagtjaar gecontinueerd in de huire 

van de Stads-Herberg, voor de voorige pagt van f.275 - : - mits betalende de Plakkegelden, 

daar toe staande. 

 

 

395. Eodem [19 December 1782], fol.164vo. 

Op de Requeste van Willem Hulsman, en Albert Hardenberg, beide om hun notoir 

onvermogen verzoekende remissie van vier jaaren Uitgang, de eerste  van f.4 - 18 - de andere 

van f.12 - 12 - respectivelijk gaande uit derzelver huizen binnen deeze Stad ten profijte der 

Geestelijkheid. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten het jaar Uitgang, zullende verschijnen op Paasschen 

1783 promptelijk ten Comptoire zal hebben voldaan, zullen de drie voorige agterstedige 

jaaren Uitgang aan dezelve worden geremitteerd. 
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396. Den 23 December 1782, fol.165. 

Op den Requeste van deezer Stads Predikanten, verzoekende dat weder de Vrijdag Morgen 

Winter Beurt, voor deezen Winter moge blijven opgeschort. 

Was geapost:  De Vrijdag-Morgen Beurt word voor deezen loopenden Winter wederom 

gesurcheerd. 

 

 

397. Eodem [23 December 1782], fol.165. 

Op den Requeste van Abraham Gerber, en Annegjen Stotsman, zijnde de laatste eene dogter 

van des Suppliants eerste Vrouws Zuster, en hij dus haare aangetrouwde Oom, verzoekende te 

zamen een Huwlijk te mogen treden, en zo verre nodig dispensatie van de dispositie der 

gemeene en Landrechten, die het Huwlijk van zodanigen graad van affiniteit, als die der 

Supplianten verboden. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accordereeren de Remonstranten, om met elkanderen in 

Huwlijk te mogen treden. 

 
[In marge]: Zie Resol(utie) van den 25 Maart 1702, en Apost(ille) 24 Nov(em)b(er) 1785. 

 

 

398. Den 30 December 1782, fol.165vo. 

Op de Requeste van Jan Dirks, versoekende van het erve op het Haatland No.47 bij de 

publijcque verpagting den 24 December laatstleden hebbende gepagt, aan de Meijer van het 

erve No.45 Aalt Timens Prins op dezelve conditien te mogen overdoen. 

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

gevolge de gelibelleerde overdoening geapprobeert. 

 

 

399. Den 6 Januarij 1783, fol.166. 

Op den Requeste van Frans Gunning Senior, als Curator over Albert van der Straten, 

versoekende auctorisatie om uijt de kooppenningen van het verkogte huis van gem(elden) 

Albert van der Straten, ten Comptoire van Vollenhove desselfs agterstand ter Sa. van 

negenhondert een en zeventig guldens en 19 stuivers, te mogen voldoen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

Gevolge de Requestrant in sijn qualiteit geauthoriseert om uit de onder hem berustende 

kooppenningen de door Albert van der Straten schuldige pagtpenningen ter Sa. van 

negenhondert een en seventig guldens 19 stuivers 8 penn(ingen) ten Comptoire van 

Vollenhove te voldoen. 

 

 

400. Den 7 Januarij 1783, fol.166. 

Op den Requeste van Jan Witteveen, Brood Bakker te Elburg te kennen gevende, dat hij hier 

in Huwlijk zullende treden met eene Burger dochter, zich gaarne hier ter Stede zoude willen 

etablisseeren, en de Bakkeren exerceeren: doch dat door die van het Bakkersgilde hem wierde 

tegengeworpen eene Keure van haar Gilde houdende: dat niemand van hun Gilde kan worden 

geadmitteerd, dan die alvorens twee jaaren alhier in de Leere geweest is: Welke keure hij 

vermeinende op zijn geval niet van applicatie te kunnen worden gemaakt, en hem die reeds 

elders werkelijk Meester Brood Bakker was, merkelijk zoude bezwaaren, overzulks verzogt 

dat Schep(enen) en Raden die van het Bakkers Gilde mogten gelieven te authorizeeren, hem 

Suppliant, mits aan de nodige requisiten voldoende in het voorsc(hreven) Gilde te 

admitteeren. 
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[In marge]: Zie het effect van de hier geallegeerde Resolutie van den 14 April 1653 mede bij het Apost(ille) van den 12 

December 1793.  
 

Was geapost:  Word verstaan, dat wanneer de Suppliant met een Burgerdogter zal zijn in den 

echt getreden, en de Burgerschap deezer Stad zal gewonnen hebben, alsdan, conform aan de 

Resolutie van den 14 April 1653 in het Bakkers Gilde zal mogen worden geadmitteerd. 

 
[In marge]: Nader Apostil zie hier agter den 16 Junij 1783.  
 

 

401. Eodem [7 Januarij 1783], fol.167. 

Op den Requeste van den Lieut(enant) Erkelens en Jac. van Dijk, nu Lachewitz, te kennen 

gevende, dat vermits Ridd(erschap) en Steden hadden gedifficulteerd, om aan hunne Zoonen 

respectivelijk op de Hooge School te Franeker Studeerende, eenig Subsidium van wegens de 

Provincie te accordeeren, zij zich in de onmooglijkheid bevonden, om aan de dringendste 

noodzaaklijke kosten tot de Studien van voorsc(hreven) hunne Zoonen te kunnen voldoen: 

Dat zij wel een favorabel uitzicht hadden, om, op hooge voorspraake van Z(ijne) 

D(oorluchtige) Hoogheid den Heere Erfstadhouder voor opgem(elden) hunne Zoonen te 

obtineeren honderd Guldens, voor ieder, jaarlijks, uit de zogenaamde Friesche Busse, doch 

dat al in een verhoopt favorabel appointement, de eerste betaling daarvan toch niet voor in 

den aanstaanden Zomer zullende geschieden, en inmiddels de noodwendige verteering hunner 

Zoonen al voortgaande, zij uit aanmerkinge van de favorabele getuigenissen van het gedrag 

en Studien van dezelve hunne Zoonen ingekoomen, en ten Requeste annex, eerbiedig 

verzochten, dat H.W.H.Achtb. boven het Subsidium jaarlijksch gratieuslijk aan hun 

geaccordeerd, éénmaal eene Extra Ordinaire toelage van Stadswegen geliefden te verleenen. 

Was geapost:  Der Supplianten Zoonen worden respectivelijk gebeneficieerd met 

vijfenzeventig Caroli Guldens, ieder, eens; te betalen door den Ontvanger deezer Stads 

Ecclesiastique goederen, uit de lopende Kamer. 

 

 

402. Den 8 Januarij 1783, fol.168. 

Op de Requeste van Roelof Theunis, versoekende desselfs gepagte erve No.26 op den 24  

December laatstleden te mogen overdoen aan Arend Oldenbroek thans woonagtig te  

Brunnepe, waarvoor sig de Requestrant en Bartelt Willems, Meijer op de Mandjes Weerd als 

borgen praesenteren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en ten 

gevolge de verzogte overdoening van het gelibelleerde erve op de conditien van verpagting, 

en onder praestatie van de geoffereerde borgtogt geapprobeerd. 

 

 

403. Eodem [8 Januarij 1783], fol.168. 

Op de Requeste van Lubbert Willems versoekende van Claas Brink desselfs erve op den 24 

December laatstleden gepagt te mogen overnemen. 

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

gevolge de verzogte overdoening van het gelibelleerde erve op Conditien van verpagtinge 

geapprobeert. 

 

 

404. Den 9 Januarij 1783, fol.168vo. 
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Op de Requeste van Jan Bruins versoekende remissie van desselfs verschuldigde jaren 

uitgang van een huis op de Oudestraat over de Louwen Poort ter Sa. van ses guldens jaarlijks 

en wel over de jaren 1779, 80, 81 en 1782 lopende in vervolg van tijd in staat te sijn, om 

daaraan jaarlijks geredelijk te kunnen voldoen. 

Was geapost:  Den Suppliant worden desselfs verschuldigde jaren uitgang  van een huis op 

de Oudestraat ad f.6 - : - jaarlijks ten profijte van de Bovenkerke en wel over den jaren 1779, 

80, 81 en 1782 geremitteerd mid verder voor de prompte betalinge sorge dragende. 

 

 

405. Den 9 Januarij 1783, fol.168vo. 

Op de Requeste van J.H. Rijnfrank versoekende na expiratie van ’t lopende vierde deel jaars, 

dat op Paaschen aanstaande is verschenen van desselfs post als uurwerker te mogen worden 

ontslagen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

406. Den 13 Januarij 1783, fol.169. 

Op de Requeste van Jannes Broese bedienaer van de Watermole alhier, versoekende dat de 

Heeren Administratoren van de Watermole, boven sijne nog verschulde penn(ingen) ter Sa. 

van f.150 - : - mogen worden gequalificeert, eene gelijke Sa. van f.150 - : - op te schieten 

tegen behoorlijke interesse, waarvoor hij dan bereid is sijn huis te verbinden, en dat dan sijn 

tractament jaarlijks met f.25 - : - mag worden verhoogt. 

Was geapost:  Het eerste lid van het verzoek ten Requeste gedaan, word mids dezen 

geaccordeert; En zal dien ten gevolge aan den Suppliant, nog eene Somma van eenhondert en 

vijftig guldens tegens een jaarlijkse interesse van drie Pct: boven de aan hem reeds verstrekte 

Sa. van eenhondert en vijftig guldens worden opgeschoten, mids voor dese beide sommen, sig 

te samen bedragende driehondert guldens, desselfs tegenwoordig woonhuis behoorlijk 

verbinde: Dan op het twede lid van verzoek op verhoging van tractament mede ten Requeste 

gedaan, kan voor als nog niet worden gedisponeert. 

 

 

407. Den 16 Januarij 1783, fol.169vo. 

Op de Requeste van Roelof Peters, versoekende remissie van eene Sa. van eenhondert vier en 

twintig guldens, om dan desselfs verschuldigde pagt van vijfhondert guldens, als Meijer van 

een erf aan den Swartendijk de Armen Camer van de Stad toebehorende te kunnen betalen. 

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

hetselve afgeslagen mids dezen. 

 

 

408. Den 20 Januarij 1783, fol.169vo. 

Op de Requeste van Gerrit Hoefhamer, en Egbert Schallenberg, als voogden over Femmigie 

de Haas, versoekende wegens een beenbreuk haar pupil overgekomen eenig silverwerk te 

mogen verkopen, bestaande in een tabaksdoos, een mes en vork met silvere hegten, en de 

schede vier silvere lepels, twaalf polstukken en een snuifdoosie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het 

versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, mids dezen geaccordeert. 

 

 

409. Eodem [20 Januarij 1783], fol.170. 
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Op den Requeste van de Curatoren in den insolventen boedel van G. Bijsterbosch te kennen 

gevende, dat zij op nader aanhouden van de Crediteuren, met H. Bijsterbosch waaren 

overeengekomen, om de Gereedschappen van de Duffel-Fabriek het aandeel en de Zijl 

Fabriek en Tabaks Compagnie, niets uitgezonderd, voor zo verre die deezen boedel aangingen 

in eenen van de Crediteuren over te nemen voor eene ronde Sa. van Veertienhonderd 

Guldens, blijkens zijne Memorie van Offerte ten Requeste annnex, verzoekende zij 

Supplianten in hunne qualiteit daar toe den approbatie van Schep(enen) en Raden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier 

word het verzoek ten Requeste gedaan, geapprobeerd zo als het legd, en dienvolgens de 

Supplianten geauthorizeerd ten fine, als bij Requeste gemeld. 

 

 

410. Den 3 Februarij 1783, fol.170vo. 

Op den Requeste van den Boedelredderen van den Sub beneficio inventarii aanvaarden 

nalatenschap van wijlen G. ten Spenke verzoekende te mogen doen afgaan eene Peremtoire 

citatie van de Crediteuren deezes boedels, tegen den 1mo Maij 1783, bij poene van een eeuwig 

stilzwijgen ten einde zich in hunne qualiteit over de situatie deezes boedels te kunnen 

verklaaren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier, 

worden de Supplianten geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

411. Den 6 Februarij 1783, fol.170vo. 

Op de Requeste van Jan van den Berg, verzoekende, dat de Curateuren van Pieter de Rooij 

mogen worden geauctoriseert aan den Suppliant te betalen f.35 - : - welke Sa. hij aan 

voorschr(even) P. de Rooij bij paaijen had geleend, sonder te weten dat dezelve onder curatele 

was gesteld, tot welke restitutie de Curateuren voorschreven weigeragtig waren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

voogden over Pieter de Rooij om bijsondere redenen en sonder consequentie in ’t toekomende 

mids dezen geauctoriseert, om de gelibelleerde Sa. van vijfendertig guldens aan den Suppliant 

Jan van den Berg te restitueren, en betalen. 

 

 

412. Den 13 Februarij 1783, fol.171. 

Op den Requeste van B.H. van der Wijk, klaaglijk te kennen gevende, dat zijn Vader J. van 

der Wijck zich tot een tweede Huwlijk in ondertrouw hebbende doen opneemen, zonder 

vooraf aan hem te doen erfuitinge van zijns Moedersgoed, hij deswegens genoodzaakt zoude 

zijn, middelen rechtens tegens te moeten emploieeren, waartoe hij verzogt Venia Agendi. 

Was geapost:  De verzogte Venia agendi word aan den Suppliant geaccordeerd ten fine en 

effecte, als naar rechten. 

 

 

413. Den 13 Februarij 1783, fol.171vo. 

Op den Requeste van H. Noorenburg en D. Ekkelboom als Voogden over de minderjaarige 

kinderen van B. Goenewout, verzoekende authorizatie om eenige losse goederen en klederen 

dier pupillen die toch aan bederf onderhevig waaren te mogen verkoopen, en daar uit tot 

reddinge der gemeene huishoudings-schulden, eenige penningen te mogen emploieeren, waar 

door ook hunner Pupillen beste zoude bevorderd worden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buite Quartier worden de 

Supplianten geauthorizeerd, om de goederen op de ten Requeste geannecteerde Memorie 

gespecificeerd, ten meesten profijte der Pupillen te mogen verkoopen, en dan uit de 
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penningen, daar van geprovenieerd, te mogen emploieeren eene Sa. van eenhonderd Caroli 

Guldens, tot reddinge van de Zaaken van der Pupillen Vader. 

 

 

414. Den 17 Februarij 1783, fol.172. 

Op den request van Gerrit Wolvenkamer en Catharina de Waal Wede Sneltkamp; Proefkoper 

en proefkoperesse in de Gasthuisen versoekende, dat, dewijl sij voornemens sijn sig te samen 

in ’t Huwlijk te begeeven, hun de inwoning bij malkanderen, na het voltrekken van het 

Huwlijk in het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, mag worden gepermitteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van de Gasthuisewn word het 

versoek ten requeste gedaan geaccordeerd, mits betalende hondert en vijftig guldens. 

 

 

415. Den 18 Februarij 1783, fol.172. 

Op den Requeste van Alb. Huisman, verzoekende te mogen aflossen zeekere Uitgang van een 

Gulden agt stuivers aan deezer Stads Geestelijkheid leggende op een huis in IJsselmuiden. 

Was geapost:  De verzogte aflossing word aan den Suppliant geaccordeerd tegens Paasschen 

1783 aanstaande, tegens drie Pcto. 

 

 

 

416. Den 24 Februarij 1783, fol.172vo. 

Op den requeste van Hendrik Prins, Mr. Silversmit te Elburg, versoekende dat de Curateuren  

van de Innocenten Terhuisste moogen worden geauthoriseerd om aan den Suppliant op een 

gerigtelijke Hypotheek op een huijs te moogen uittellen de Somma van veertienhondert 

guldens, en op een onderhandsche obligatie duisend guldens. 

Was geapost:  De Curateuren over deInnocenten persoon van ter Huisstee worden mits 

deesen geauthoriseerd om de ten Requeste gelibelleerde veertienhondert guldens op het 

daarbij gemelde huis op gerigtelijke Hypotheek aan den Suppliant uit te tellen, kunnende in 

het verder versoek ten Requeste gedaan niet worden getreden. 

 

 

417. Den 27 Februarij 1783, fol.172vo. 

Op den Requeste van Lammert van Dijk, versoekende dat hij Suppliant sijne schuur staande 

aan of omtrent de Pannekoeke Dijk, welke hem gelast is te moeten afbreeken, mag laten staan 

onder aanbod om Jaarlijks daar voor ten profijt deser Stad te zullen betalen. 

Was geapost:  In het versoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden, maar word den 

Suppliant wel Expresselijk gelast om de ten requeste gelibb(eleerde) schuur binnen de tijd van 

agt dagen te moeten removeren bij poene van nader dispositie. 

 

 

418. Den 27 Februarij 1783, fol.173. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Bierdragers deezer Stad, verzoekende om derzelver 

geringe verdiensten, henvorder 4 stuivers in plaats van van 3 stuivers draagloon van een 

Tonne bier te te mogen vorderen, in gelijkheid als zulks op den 14 April des jaars 1782 aan 

den Bierdrageren van Zwol was geaccordeerd. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, zo als het legd, kan niet worden getreden, 

doch word het Ordinairis Jaarlijksch Tractament der Supplianten, voor een ieder van hun, 

verhoogd met drie Goud Guldens, voor de eerste reize te betalen door den Ontvanger deezer 

Stads Domeinen, op Paasschen 1783 aanstaande. 
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419. Den 6 Maart 1783, fol.173. 

Op den Requeste van P. Hesselink, nome Uxoris A.K. Buschman, verzoekende dat zeekere 

Obligatien, aan zijn Vrouwe gemaakt bij Testament van wijlen derzelver Oom P. Buschman, 

voor eenigen tijd in Amsterdam overleden en door den zelven Testateur gesteld onder de 

administratie van zijne Zwageren M.J. Buschman alhier, M. Sels te Elburg, en J.B.F. 

Rebenscheid onder Nassau Weilburg dienende om uit dien hoofde onder den eerstgenoemde 

M.J. Buschman berustende, als nu wegens desselfs zorglijke omstandigheden, onder zijne 

bewaring mogten worden weggenoomen, en ten zelven einde overgegeven aan den tweede 

genoemden M.M. Sels, Burg(e)m(eester) der Stad Elburg. 

Was geapost:  NB. Hier op is geen apointement uitgegeven maar bij de resumtie weder 

ingetrokken. 

 

 

420. Den 13 Maart 1783, fol.174. 

Op het request van A. Prakkens gesepareerde huisvrouw van J.R. van Eem versoekende dat 

gemelde haar geweesene man mag gelast worden om aan haar Suppliante te moeten uitreiken 

haar aandeel in de boedel, en teffens een tantam van sijn tractement te moeten uitkeeren. 

Was geapost:  Op het versoek ten requeste gedaan kan zo als het legd alhier niet worden 

gedisponeerd, doch word den Supplianten gerecommandeerd om van weerzijden tot zich te 

neemen goede mannen, ten einde om door deselver tusschen spreeken hunner onderlinge 

pretensien vooraf, zo na mogelijk te brengen tot liquiditeit, kunnende zich bij verdere 

onverhoopte discrepance dienna weder addresseeren daar en zo zij zullen vermeinen te 

behooren. 

 

 

421. Eodem [13 Maart 1783], fol.174. 

Op het request van Catrina Cornelis gesepareerde huisvrouw van Willem Son, versoekende, 

dat gemelde haar geweesene mag gelast worden om het goed dat van haar in de Bank van 

Leening staat te moeten lossen, en haar verder s’weeks eenig onderstand te moeten geeven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word des 

Suppliantes Eheman Willem van Zon mits deezen gelast om de in de Bank van Leeningen 

staande lijftoebehooren der Suppliante ten requeste gespecificeerd voor haar te lossen en om 

diena aan deselve tot haar levensonderhoud, Weekelijks te moeten betalen twaalf stuivers. 

 

 

422. Den 20 Maart 1783, fol.174vo. 

Op den Requeste van Gerrit Lubberts en Grietje Lubberts, kinderen van wijlen Lubbert 

Gerrits, Meijer op het Geestelijke Erve aan den Zonnenberg, verzoekende, om de in den 

voorledenen jaaren aan hunne huishoudinge overgekoomene ongelukken en ziekten, door 

welke ook beide hunne Ouderen zijn overleden, dat aan hun eenige remissie op derzelver 

agterstedige pagt mogte worden geaccordeerd en zij voorts in de pagt van voorz(chreven) 

Erve mogten worden gecontinueerd. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten de nog resteerende onbetaalde pagtjaaren binnen 

eenen behoorlijken tijd ten Comptoire van deezer Stads Geestelijkheid zullen hebben voldaan, 

zal aan dezelve een jaar pagt, versch(enen) Mart(ini) 1780 worden geremitteerd: en zal in dat 

geval de pagt van het Erve ten Requeste gemeld, aan den Supplianten worden aangeschreven. 

 
[In marge]: Bij Apostille van den 21 Februarij 1785 is het Erve, hier nevens gemeld, nader in huire voor de volgende lopende 

pagtjaaren geaccordeerd aan den dochter Gerhardina Lubbers. 
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423. Eodem [20 Maart 1783], fol.175. 

Op den Requeste van R. Tulleken, Scholtus van IJsselmuiden, hier ter Stede woonachtig, 

verzoekende tot het passeeren van Contentieuse Gerichthandelen, als mede van Transporten, 

hypotheequen, en andere Acten, naar Landrechte op het Territoir van IJsselmuiden alleen en 

nergens anders kunnende of mogende gepasseerd worden, alhier te mogen hebben Vergunder 

Aarde. 

Was geapost:  De verzogte Vergunder aarde word mits deezen bij provisie, en tot 

wederzeggens toe aan den Suppliant geaccordeerd, doch niet anders, als ten aanzien van het 

passeeren van reëele Gerigts Acten, als Transporten, Hypothecatien en Gerigtelijke 

bekentenissen, en geene andere, welke Acten anderzints onder de Jurisdictie, en op de grond 

van het Gerichte, waaronder de Verkogte of Verbondene goederen gelegen zijn, zouden 

moeten worden gepasseerd, en voorts om in cas van nood en in Zaken geen uitstel kunnende 

lijden, alhier in de Jurisdictie van de Stad Banke te mogen spannen tot contentieuse, edoch 

niet tot voluntaire Zaaken. 

 

 

424. Eodem [20 Maart 1783], fol.175vo. 

Op den Requeste van Jannes Snijder, verzoekende om de door hem aangewende  

verbeteringen eene Geestelijke Maate, voor de voorige pagt van f.38 - : - nog voor een  

volgend pagtjaar in huire te mogen houden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant bij continuatie de Maate ten Requeste gemeld, in 

goeden staat zal houden, zal dezelve aan hem voor nog een volgend pagtjaar, voor de oude 

pagt worden aangeschreven, mits stellende Borgen ten genoege van de Heeren 

Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique goederen , en betalende bij de nieuwe verpagtinge de 

Plakkegelden, daar toe staande. 

 

 

425. Den 27 Maart 1783, fol.176. 

Op de Requeste van Albert Jansen Coetse versoekende desselfs erve in December 1782 van  

dese Stad gepagt sijnde het erve de Kruishoop thans door Gerhardus Sellis wordende  

bemeijert, voor eene Sa. van f.545 - : - Jaarlijks, waarvan de pagt staat in te gaan op Petri 

1784 aan de persoon van Claas Theunissen woonagtig en geboren binnen deze Stad, te mogen 

overdoen, sullende deselve daar voor borge stellen de personen van Lambert van Dijk 

wonende te Brunnepe, en Jan Dekker woonagtig binnen deze Stad. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de versogte overdoening van het gelibelleerde erve op conditien van verpagting, en 

onder praestatie van de geoffereerde borgtogt mids dezen geapprobeert. 

 

 

426. Den 4 April 1783, fol.176vo. 

Op den Requeste van de gezamentlijke Werklieden van de Duffel-Fabriek van de Wede G. 

Bijsterbos, te kennen gevende: dat de redenen oorzaak van alle de verschillen, nu zederd 

eenigen tijd tusschen voorz(chreven) Wede en desselfs Zoon H. Bijsterbos ter eene, en de 

Gildemeesteren en Zegelaars van het Drapeniers Gilde, ter andere Zijde, ter zake van de 

bevoegdheid van de beide eerste, tot de executie van de Duffel-Fabriek, door een 

Meesterknegt, of als Wede eenes Gildebroeders, gehangen hebbende, alleenlijk daarin 

bestond: dat de eerstgen(oemden) Wede Bijsterbos, in de onderstelling, dat voorn(oemden) 

haaren Zoon deeze Fabriek, of ten haaren naame, of door eenen Meesterknegt zoude kunnen 
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en mogen exerceeren, denzelven met eede verbonden hadde, om voor zijn persoon geen 

Gildebroeder te zullen worden. Dat echter bij successive uitspraaken van H.W.H.Achtb. dit 

een en ander aan hem ontzegd zijnde en zij Supplianten voor hunne huishoudingen en 

kostwinningen ten sterksten geinterresseerd zijnde, dat deeze Fabriek wierde in stand 

gehouden, overzulks eerbiedig verzochten: Dat H.W.H.Achtb. voorn(oemden) Henricus 

Bijsterbos, van voorz(chreven) onbedagten, en op onderstellinge gedaanen eed, geliefden te 

releveeren, ten einde Hij dienna vrijheid mogte vinden, om zelver Gildebroeder te worden, en 

daardoor alle dissentien ter deezer Zaake ontstaan, mogten worden uit den weg geruimd. 

Was geapost:  Schepenen en Raden in serieuse deliberatie hebbende gelegd het verzoek der 

Supplianten, en daar op gehoord de persoon van Henricus Bijsterbos, verklaaren den eed, 

door denzelven Henricus Bijsterbos, over en ter Zaake ten Requeste gelibelleerd, als 

onbedagtzaam, en in eene erroneuse vooronderstellinge gedaan, voor nul en van geene 

waarde, releveerende denzelven H. Bijsterbos overzulks van alle civile effecten van dien. 

 

 

427. Den 22 April 1783, fol.177vo. 

Op den Requeste van Jan van den Noort versoekende het Arme Weeshuis te mogen afkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis word de 

versogte afkoop aan den Suppliant geaccordeerd tegens betaling van sestig guldens. 

 

 

428. Den 24 April 1783, fol.177vo. 

Op de Requeste van H.E. van Berchuis, Weduwe wijlen den Secretaris H.W. Hubert als 

tugtenaresse, boedelhoudster, en wettige Voogdesse van haren minderjarigen Zoon H.J. 

Roelinck Hubert, versoekende tot afbetaling van eenige schulden, te mogen worden 

geauctoriseert, om eenige effecten van den boedel, en wel specialijk het goed den Manenberg 

met sijn onderhorige landerijen, en het huis door de Suppliante bewoond, als mede ongeveer 

drie a vierduizend guldens aan provintiale obligatien te mogen veralieneren en verkopen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en de 

Remonstrante geauctoriseert ten fine als daarbij verzogt. 

 

 

429. Eodem [24 April 1783], fol.178. 

Op de Requeste van de gezamentlijke Broekhouders dezer Stad versoekende in gelijkheid van 

hunne praedecesseuren niet alleen vrij en sonder betaling van eenige gelden te mogen weiden 

maar daar bij ook van de betalinge van het molengeld te mogen worden vrijgekend. 

Was geapost:  In ’t verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het zelve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

430. Den 24 April 1783, fol.178. 

Op de Requeste van de Curateuren van den insolventen boedel van G. Biesterbos, daar bij te 

kennen gevende, dat sij Suppliant vernoomen hebbende dat den chaiserpaarden van 

gem(elden) Biesterbos, sig te Veesen bevonden onder het opsigt van desselfs Zwager Hendrik 

Kromhout, aan deselve Kromhout zich geaddresseerd hebben tot restitutie van 

voorz(chrevene) chaiserpaarden, naa van deselve tot antwoord bekoomen hebbende dat hij 

deselve niet wederom konde geven voor en aleer hij voldaan was van zodanige praetensie van 

f.150 - : - als hij tegens gem(elden) boedel had, versoekende over sulks zij Suppliaste van 

H.W.H.Achtb. te mogen worden geauthoriseerd hoe sig in dese saak te moeten gedragen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders Quartier, 

worden de Supplianten in hunne qualiteit in deeze en zo verre voor deligent gehouden en 

gepraejudicieerd dan nog de actie en praetensie, dezen boedel Competerende tegens 

gelibelleerde Hendrik Kromhout, wegens het feitelijke wijze terug houden en het zich 

aanmatigen van de chaiserpaarden, breder den requeste gemeld, en de schaade daardoor den 

boedel toegebragt, welke aan voorschreven boedel Expresselijk gereserveerd word bij deezen. 

 

 

431. Den 30 April 1783, fol.178vo. 

Op het request van Hendrik van Eem, versoekende dat hem mogt worden geaccordeert, 

zodanige 2 koien als van hem te Wesep in het voeder sijn geweest en zich nog aldaar 

bevinden, voor dit jaar in het Bovenbroek mogen weiden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier; word de 

Suppliant het versoek ten requeste gedaan voor deese reis geaccordeert, egter sonder 

consequentie in het vervolg. 

 

 

432. Den 1 Maij 1783, fol.179. 

Op het request van Jan Lauwzen Post, Stadsmeijer op het Raas versoekende dat hij vier 

mudde Buitendijks van sijn Erve mag scheuren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraers word het versoek ten requeste 

gedaan aan den Suppliant geaccordeerd. 

433. Den 8 Meij 1783, fol.179. 

Op de Requeste van Hermen Wichers en Claas Peters, versoekende, een huisje aan de 

Zwartendijk tussen der beide Supplianten erven, onbeswaart, en zedert vijf jaren onbewoond, 

en dus seer vervallen te mogen afbreken, en tot een schuur approprieren. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

434. Den 12 Meij 1783, fol.179. 

Op den Requeste van de Weduwe van Claas Berends, Meijersche van een Geestelijk Erve op 

den Zonnenberg, verzoekende wegens extraordinaire reparatien in den jaare 1782 gedaan aan 

haaren Dijken eenigzints te mogen worden (te)gemoet gekoomen. 

Was geapost:  De Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique goederen word mits deezen 

geauthorizeerd, om ter oirzaake in den Requeste gemeld, aan de Suppliante, op derzelver 

agterstedige pagtpenningen te valideeren vijfentwintig Caroli Guldens. 

 

 

435. Den 3 Junij 1783, fol.179vo. 

Op de Requeste van Willem van Heerde, en Jan Hector in qualiteit als voogden over het 

minderjarig kind van wijlen Marrigie van de Rijn in huwelijk verwekt bij Hermannus 

Sweerts. Versoekende een vijfde portie in een huisie staande agter het Raadhuis dezer Stad 

hun genoemde pupil van zijn grootmoeder Margareta Harms, Wede Arian van de Rijn is 

aangeerfd, ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, te mogen 

verkopen, terwijl de overige erfgenamen mede genegen sijn hunne portien te verkopen. 

Was geapost:  De versogte verkoping van het gelibelleerde huis, word omtrent des 

minderjarigen portie ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden van ’t Broederquartier mids 

dezen geaccordeert. 
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436. Den 12 Junij 1783, fol.180. 

Op de Requeste van den Ontfanger dezer Stads Domeinen versoekende te mog(en) weten hoe 

te handelen met den pagter van deser Stads IJsselbrug J.R. de Haan, welke hij hadde laten 

aanmanen tot betaling van de pagt de Ao 1782, en waarop hij niet meer dan f.1260 - : - 

daaronder het Scherprigterstractament hadde ontfangen, of dat in alle gevalle voor diligent 

mogte worden verklaart. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen geauctoriseert, om de mobilia van den ten 

Requeste gemelden pagten J.R. de Haan ten eersten te doen inventariseren, en, inval 

voorschr(evene) pagter als dan binnen den tijd van veertien dagen desselfs agterstand en 

verschuldigde pagt van de IJsselbrugge, niet promptelijk sal hebben betaald, tegen denselven 

met parate executie te procederen. 

 

 

437. Den 16 Junij 1783, fol.180vo. 

Op het Request van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis versoekende 

dat het contract met de gesusters Susanna en Catharina Voortmeijer oud 56 en 53 jaaren; voor 

de somma van drieduisend guldens, voor kost en inwooning mag worden geaprobeerd. 

Was geapost:  Het convenant ten requeste vermeld word geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

 

438. Eodem [16 Junij 1783], fol.180vo. 

Op den Requeste van E.A. Bailoux, nieuw beroepen, en hier aangekoomen Fransche Meester, 

verzoekende in gelijkheid zijner praedecesseuren te mogen worden gedefroieerd van zijne 

reiskosten, Transport zijner goederen. 

Was geapost:  De Suppliant word voor zijn defroiement gebeneficeerd met vijftig Caroli 

Guldens eens, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen uit de lopende 

kamer. 

 

 

439. Eodem [16 Junij 1783], fol.181. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het Bakkers Gilde, zich bezwaarende over het 

Apostille door Schep(enen) en Raden op den 7 Janu(arij) deezes jaars ten behoeve van Jan 

Witteveen afgegeven, als vermeinende dat de daar bij aangehaalde Resolutie van den 14 April 

1653 door eene latere Resolutie van den [Leeg] 1690 waare ingetrokken, en buiten effect 

gesteld, en overzulks verzoekende, dat opgem(elde) J. Witteveen het Bakken mogt worden 

verboden, tot dat hij aan de Gildewetten zal hebben voldaan. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegeren, kan in het verzoek ten Requeste 

gedaan, zo als het ligd, niet worden getreden, doch word gepersisteerd bij het Apostille van 

den 7 Januarij deezes jaars, op den Requeste van Jan Witteveen afgegeven, waar toe word 

gerefereerd bij deezen. 

 

 

440. Den 23 Junij 1783, fol.181vo. 

Op den Requeste van Berend van den Noort, woonagtig te Amsterdam te kennen gevende dat 

op den 12 October 1781 door de E(dele) D.G. Dijk en C.V. Moulin Curateuren over den 

boedel van wijlen desselfs Vader Assuerus van den Noort rekening en verantwoording voor 

Heeren Hoofdlieden gedaan zijnde, en dat volgens deselve aan zijn broeder Jan van de Noort 

competeert de Sa. van f.279 - 18 – dat desselfs broeder in vroeger dagen alhier in ’t Arme 
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Weeshuis verpleegt geweest zijnde, om die redenen deselve Sa. onder de Curateuren 

berustende is gebleven, dat hij Suppliant hetselve huis van alle aanspraak op sijn broeder 

hebbende afgekogt, en hij is gequalificeert sijns broeder persoon te repraesenteren; 

dieswegens versoekende dat hem de voorschr(evene) Sa. ad f.297 - 18 - van de Curateuren 

mag worden uijtgereikt. 

Was geapost:  In het versoek ten requeste gedaan, so als het selve legt, kan niet worden 

getreden, en word dit diens volgens afgeslagen mids dezen, dan, wanneer de Suppliant legaal 

sal hebben bewesen, dat in den jare 1783, ten tijde van den gelibelleerde afkoop van het Arme 

Weeshuis, desselfs uijtlandige broeder Jan van de Noort, nog in leven is geweest, en sig als 

dan daarover weder sal hebben geadresseert ter dezen tafel, zal in dezen nader worden 

gedisponeert. 

 
[In marge]: Zie nader Apost(ille) 18 September 1786. 

 

 

441. Den 26 Junij 1783, fol.182. 

Op de requeste van Jannes Nieuwenburg en Hermen van de Noord in qualiteit als Voogden 

over Jakob Veenhuisen oud seven jaren en Gerrigjen Veenhuisen oud vijf jaren, versoekende 

dat gem(elden) beide kinderen in het Arme Weeshuis dezes Stad mogen worden 

gealimenteerd. 

Was geapost:  De Buiten Vaders van het Arme Weeshuis worden mits dezen geauthoriseerd 

de beide kinderen van Caspar Veenhuisen in het gem(elden) huis aan te neemen en te 

verpleegen. 

 

 

442. Den 30 Junij 1783, fol.182. 

Op de requeste van de Executeuren van den insolventen boedel van Gerrit Biesterbosch en 

Maria Swarts Ehel(ieden) versoekende seker huisie in de Boven Hofstraat agter het huis van 

G. Bouhuis, uijt dien boedel aangekogt welke sij tot twe diverse reisen in publijcque veilinge 

hadden getenteert te verkopen, dog vrugteloos, thans uijt de hand te mogen verkopen aan den 

Gemeensman Abraham Lankhorst voor eene Somma van veertig guldens. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden 

de executeuren van den insolventen boedel van Gerrit Biesterbosch en Maria Swarts, tot het 

verkopen van het gelibelleerde huisie op conditien, als daarbij gemeld mids dezen 

geauthoriseert. 

 

 

443. Den 3 Julij 1783, fol.182vo. 

Op een requeste van Levi Elias als Voogd over de minderjaarige kinderen van Salomon 

Marcus Junior, daarbij te kennen gevende dat gem(elden) Salomon Markus eenige 

Hypothecatien tot securiteit van het bewijs van sijne kinderen verbonden, afgelost en 

verminderd had: Versoekende overzulks dat opgem(elde) Salomon Markus mag gelast 

worden om binnen een korten tijd aan de Suppliant op nieuws behoorlijke zekerheid te 

geeven, of dat de Suppliant mag diligent verklaard worden. 

Was geapost:  Naa verhoor van Partijen word verstaan dat de beklaagde de Voogden sal 

hebben klaagloos te stellen, in behoorlijke securiteit ten haare genoegen te geeven binnen de 

tijd van veertien dagen, en worden de Voogden inmiddels voor diligent verklaard; 

Condemneerende de beklaagde in de kosten die de Voogden hierover hebben moeten maaken. 
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444. Den 7 Julij 1783, fol.183. 

Op de Requeste van Martinus van Houten, Straatmakersbaas versoekende wegens resterend 

arbeidloon tijdversuim, en reiskosten te Sa. van f.67 - 18 - . 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word den Suppliant 

voor desselfs opgegevene arbeidslonen van tien roeden straatwerk tot een proeve, reiskosten, 

en tijdverzuim wegens het niet spoedig genoeg bekomen van nodige matrialen te samen 

geextendeert tot eene Sa. van seven en sestig guldens agtien stuivers, uijt goede consideratie 

voor eens toegelegt eene Somma van een en dertig guldens tien stuivers, te betalen door de 

tijdelijke Heeren Cameraers en Rentmeesters van de Camer Ao 1782. 

 

 

445. Den 10 Julij 1783, fol.183. 

Op de Requeste van A. Nieuwenburg en L. van Wijhe als Buijtenvaders van de Arme 

Weesen, versoekende seker huis op de Oudestraat bij de Hagenpoort, gerigtelijk beswaart ten 

behoeven van de Wede Stuurman met vierhondert guldens, en hondertvijftig guldens 

kinderbewijs en dieswegens getenteert te verkopen, dan sig daartoe kopers hebbende 

gepraesenteert oversulks op de praesentatie van de Heer Bmr. Strockel thans uit d ehand te 

mogen verkopen aan denselver voor eene Sa. van driehondert vijf en dertig guldens. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van de Arme Weesen worden de 

Requestranten in hunne qualiteit mids dezen geauctoriseert om het gelibelleerde huis aan de 

Heer Burgermeester Strockel te mogen verkopen voor eene Sa. van driehondert en vijf en 

dertig guldens. 

 

 

446. Eodem [10 Julij 1783], fol.183vo. 

Op de Requeste van de erfgenamen van wijlen Arian van de Rijn en Margareta Harms 

Ehelieden versoekende seker huisie agter het Raadhuis belast met een Vuurstede en een 

jaarlijks thins van seven guldens aan deze Stad, en daarbij geheel bouwvallig op den 1 Julij 

laatstleden gerigtelijk getenteert te verkopen, sonder thins, of met al sodane vermindering te 

mogen verkopen als sal geoordeelt worden te behoren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad word de gelibelleerde 

thins mids vermindert met drie goudguldens, en sal dien ten gevolge deselve thins hen vorders 

met twe in plaats van vijf goudguldens jaarlijks ten behoeve van de Stad worden betaald, mids 

dan ook het huisie ten Requeste gemeld behoorlijk worde gerepareert en onderhouden, 

zullende dese verminderde thins op twe G(oud)guldens in dat geval voor de eerste maal 

verschijnen op Paaschen 1784. 

 

 

447. Den 10 Julij 1783, fol.184. 

Op de requeste van de Leden der  Joodse Gemeente, te kennen gevende dat de gezamentlijke 

gemeente bij Vergadering van den 22 April 1783 hadden goedgevonden Levi Elias en 

Salomon Marcus Junior, met derselve genoegen van hunne posten te ontslaan, en voor de tijd 

van een Jaar wederom aangesteld hadden de personen van Joseph Raphael, als ouderling en 

Moses Israel als Penningmeester, en verder Levi Elias, Salomon Marcus en Noach Abrahams 

als toesienden Personen; Versoekende dat U.W.E.H.Achtb. de gedane keusen alsmede de 

jaarlijkse verandering gelieven te approberen. 

Was geapost:  In conformiteit van het 3
de

 Artikel van het reglement van 1774, word het 

versoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. 

 

 



Pagina 116 van 225 

448. Eodem [10 Julij 1783], fol.184vo. 

Op den Requeste van den H(ee)r Oud Burg(emeeste)r W.F. van Knuth verzoekende, in 

qualiteit als Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen den Predikant Rambonnet van 

de Curateuren in den insolventen boedel van Mr. C. Roldanus, ter visie te mogen hebben, de 

papieren tot deeze Voogdeie behoorende, en in gem(elde) boedel berustende. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legd, en 

dienvolgens de Curateuren in den boedel van Mr. C. Roldanus geauthorizeerd, om de Chartres 

en papieren de ten Requeste gemelde Voogdeie specteerende, en in den voors(chrevene) 

boedel gevonden wordende aan den Suppliant onder behoorlijke Recepisse uit te reiken 

 

 

449. Den 17 Julij 1783, fol.185. 

Op de Requeste van Claas Visscher Moulin versoekende het middel van parate executie 

tegens Bernardus Schaalman wegens verschulde penningen voor goederen in Vendue gekogt 

ter Sa. van f.29 - 14 - . 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde Bernardus Schaalman de gelibelleerde schuld binnen 

den tijd van veertien dagen na dato dezes, niet zal hebben betaald, word den Requestrant als 

dan gepermitteert, dezelve door middel van parate executie te mogen innen. 

 

 

450. Den 24 Julij 1783, fol.185. 

OP de Requeste van de Voogden over de minderjarige Zoon van Lubbert Alberts, Meier op 

dezer Stads Eiland versoekende dat hun Supplianten mag gepermitteerd worden om het 

bewijs van haar pupille ter Somma van f.550 - : - in de boedel van desselfs Vader provisioneel 

te laten berusten. 

Was geapost:  In het versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreede, maar worden de 

Voogden wel Expresselijk gelast om met ten eerste sorg te draagen, dat het voorsch(revn) 

bewijs in haar handen komt of genoegsaem Securiteit daarvoor gesteld. 

 

 

451. Den 28 Julij 1783, fol.185vo. 

Op de Requeste van Matthijs van Gelder, en Gerrit Oostenrijk in q(ualitei)te’ als Voogden 

over Harmannus Ruger, minderjarige Zoon van Andries Ruger, bij Maria Elisabeth Theodori, 

in egte verwekt, versoekende het huis van Joost Boejenk en desselfs huisvrouw, door deselve 

verlaten, zijnde ten behoeve van hun pupil beswaard met f.600 - : - en dan nog ten behoeve 

van Mevrouw de Wede wijlen de Heer B(urge)m(eeste)r Stennekes met f.200 - : - en van 

Johannes Figge met f.300 - : - waarvan de interessen alle nog lopen; te mogen doen openen, in 

het daarin bevonden wordendende te inventariseren en het huis verder publijcq te doen 

verkopen ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden om also desen geabandonneerden boedel 

ad opus jus habentium te kunnen expliceren. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit, worden mids dezen geauthoriseert, om 

provisioneel het huis ten Requeste gemeld, ten overstaan van een dezer Stads Roedendragers 

te doen openen, en de daarin voorhanden zijnde goederen inventariseren; Wordende wijders 

gelast, om dienna sig weder aan Schepenen en Raden te adresseren, en van hun bevinding van 

zaken kennis te geven, ten fine van nadere dispositie, so over de verkoop van voorn(oemde) 

huis, als der geinventariseerde goederen. 

 

 

452. Den 4 Augustus 1783, fol.186. 
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Op de Requeste van Salomon Marcus versoekende voor desselfs Zoon Joseph Marcus 

Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word des 

Suppliants Zoon Joseph Marcus, geboren op den 4
den

 October 1762 mids dezen verleend 

Venia aetatis ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

453. Den 8 Augustus 1783, fol.186vo. 

Op den requeste van Jacob van Eijken te kennen gevende dat hij van het verkogte schip van 

Reijnder Morra nog onder zig hadde de Somma van f.675 - : - verzoekende te mogen worden 

gequalificeerd, op de scheepsschulden die nog onbetaald zijn te moeten voldoen, en teffens 

dat hem mag worden verstaan gegeeven, aan wien hij het overschot zal uittellen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesteren word de Suppliant mitz desen 

gequalificeerd om uit de per resto geprovenieerde penningen van het verkogte schip ter 

Somma van f.675 - : - onder hem berustende aan de bij notitie, en met het exhibitum hujus 

getekend opgegevene Crediteuren de daar bij gespecificeerde betaaling te doen, mitz dat de 

Wede Schouten behoorlijk bewijs of verklaring geve, dat derselver praetensie al nog in de Sa. 

van f.217 - 19 - bestaat, en daar op de Sa. van f.50 - : - niet betaald is, gelijk R. Morra heeft 

opgegeeven, zullende als dan over de resterende penningen nader worden gedisponeerd. 

 
[In marge]: Den 24 December 1783. Bij nader Apostille van heden is J. van Eijken gequalificeerd de resteerende penn(ingen) 

ad f.52 - 11 - aan R. Morra uit te tellen.  
454. Den 25 Augustus 1783, fol.187. 

Op de Requeste van Gerbrand Zeeman, Meijer op een der Stadserven van ’t Eiland, 

verzoekende wegens geledene schade aan desselfs huis en berg eenige afslag van pagt in dese 

lopende pagtjaren, ’t sij eens of bij vervolg op ieder der pagtjaren. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

455. Den 25 Augustus 1783, fol.187. 

Op de Requeste van de Burgemeesteren van ’t Stedeken Grafhorst verzoekende dat de 

Magistraat dezer Stad aan haar wilde verkoopen een seker stuk land de Welle genaamd, 

leggende tussen de Domeinen van het Stedeke Grafhorst tegens over de Mandemakers Weert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraers, kan in het versoek ten requeste 

gedaan niet worden getreeden maar word overzulks mitz deze afgeslagen. 

 

 

456. Den 25 Augustus 1783, fol.187vo. 

Op de requeste van E.J. van Slangenburgh als executeur van het testament van wijlen Hr. 

Burger(meester) Ten Oever, daarbij te kennen gevende hoe bij dat testament aan Hendrika 

Dambrink geweezene Meijd van de overledene is gelegateert, onder andere hetgeen in de 

keuken is en daarin behoort, in welke keuken zig thans mede bevinden een doosijn zilvere 

lepels en vorken, welke die Meijd sustineerd mede in die keuken te gehoren en dus aan haar 

uitgerijkt te moeten worden, versoekende oversulks dat aan hem mag worden te verstaan 

gegeeven hoe zig in deezen zal hebben te gedragen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden soo word de Suppliant mitz dezen 

onbevoegd verklaard om aan Hendrika Dambrink het ten requeste gelibelleerde silver te 

moogen uitreiken, als niet kunnende verstaan worden onder het legaat te behooren. 
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457. Den 28 Augustus 1783, fol.188. 

Op de Requeste van J.C. Zinkemer en Hermen Dirks, verzoekende om ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat wegens geledene schade  bij het aangenomen werk van het 

aanvullen van de houten beschoejinge over de Vischbrug in den gepasseerden jare 1782 aan 

hem een douceur mag worden geaccordeert. 

Was geapost:  De Supplianten word voor derselver opgegeven schade van het gelibelleerde 

werk, wegens misrekening bij het aannemen, als wegens andere oorsaken, daarbij geleden, 

uijt goede consideratien voor eens toegelegt eene Sa. van eenhondert en vijf guldens, te 

betalen uijt de Stads Rente Camer de Ao 1782. 

 

 

458. Eodem [28 Augustus 1783], fol.188. 

Op het request van Arend Pleek versoekende voor sijne minderjaarige Dochter Cornelia Pleek 

Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Suppliants Dochter Cornelia Pleek oud negentien jaaren, mids dezen verleend venia aetatis 

ten fine en effecte als na rechte. 

 

 

459. Den 30 Augustus 1783, fol.188vo. 

Op de Requeste van Dirk Ridder versoekende, om met het gebruik van het Bolwerk buiten de  

Hagenpoort, door de dood van de Heer Burg(emeeste)r ten Oever Vacant geworden te worden 

gebeneficeerd. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan word geaccord(eerd) mitz dezen, en oversulks 

den Suppliant met het ten requeste versogte Bolwerk tot weerseggens toe gebeneficeerd onder 

restitutie aan de Erfgen(amen) van voorschr(even) wijlen de Heer Burge(meester) ten Oever 

van al soodanige amelioratien als gen(oemde) Hr. Burgem: aan hetselvde heeft gedaan ter 

taxatie sullende het gedane van het selve sijn aanvang neemen op 1mo Januarij 1784 

aanstaande. 

 

 

460. Den 3 September 1783, fol.188vo. 

Op den Requeste van Will(emina) van Hees, Wede Gerrit ten Hoven, verzoekende, tot het 

voeren van een klein Negotietjen, van zeker Capitaal haaren kinderen toekomende, per resto 

groot f.440 - : - een gedeelte te mogen opneemen van den Secred. Rambonnet, onder wien 

deeze penningen berustende zijn. 

Was geapost:  De Suppliante word geaccordeerd, om van het Capitaal ten Requeste 

gementioneerd, te mogen opneemen en ontvangen eene Sa. van negentig Guldens, eens, om 

bij haar te worden geëmploieerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

461. Den 4 September 1783, fol.189. 

Op den Requeste van Profz. J.A. Nordell, verzoekende voor het ad interim waarneemen van 

de Vacante Conrectors-School, zedert den 17 Febr(uarij) gedurende omtrend een half jaar,  na 

genereusiteit van H.W.H. Achtb. te mogen worden beloond. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeerd met twintig zilveren Ducatons, te betalen 

door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen, uit de loopende Kamer. 

 

 

462. Eodem [4 September 1783], fol.189. 
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Op den Requeste van Jannesie Siegers versoekende de kost en vrij wooning boven de poorte 

in het Bovengasthuis te moogen koopen voor eene Somma van f.800 - : - beneffens haare 

nalatenschap aan het zelfde huis te zullen laaten. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan word geaccordeerd zoo als het legd, en 

worden er zulks de Kerkmeesteren van het Bovengasthuis geauthoriseerd, om de Suppliante 

op conditien ten requeste vermeld in het voors(chreve)n huis in te neemen. 

 

 

463. Den 4 September 1783, fol.189vo. 

Op den requeste van de Voogden over de kinderen van S(alomon) Markus Junior daar bij te 

kennen gevende dat het hun Suppliant(en), na examinatie van de staat van de boedel van 

gem(elde) S(alomon) Marcus, is voorgekoomen dat dezelve niet verder thans toereikende is 

den tot een bewijs van eenduisend guldens voor de nog vier onmondige kinderen van 

gem(elde) S. Markus verzoeken dat H.W.E.D.H.Achtb. hun gelieven te qualificeeren, om met 

voorschr(even) bewijs, onder gerigtelijk verband te mogen genoegen neemen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren hoofdlieden van het Broederquartier, worden de 

Supplianten geauthoriseerd om met het ten requeste gelibelleerde bewijs a duisend guldens, 

voor de nog vier onmondige kinderen van S(alomon) Markus genoegen te neemen onder 

gerigtelijk verband van de goederen daarbij gespecificeerd. 

 

 

464. Den 22 September 1783, fol.190. 

Op den Requeste van Matthijs van Gelder en Gerrit Oostenrijk in qualiteit als voogden over 

het minderjarig Soontje van wijlen Andries Ruger, en Maria Elisabeth Theodori, versoekende 

het huis en de mobilia van Joost Boejink en desselfs huisvrouw sig van hier hebbende 

geabsenteert (waarover op den 28 Julij 1783 mede is gerequestreert) publijcq ad opus jus 

habentium te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word het 

versoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en worden de Requestranten in hunne 

qualiteit geauctoriseert, ten fine als daar bij verzogt. 

 

 

465. Den 23 September 1783, fol.190vo. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjaarige dochter van B.H. ten Oever van der 

Wijck, verzoekende authorizatie om ten kosten van Boedel van wijlen den Hr. Burg(emeeste)r 

A.H. ten Oever de vaste goederen dier Boedel in Vriesland en elders, ten beste des Boedels te 

mogen gaan opnemen en inspecteeren, en de aangaven aan het Collateraal te doen, alsmede 

om ter afdoeninge van de pressente Boedelschulden eenige penningen te mogen negotieeren, 

en daar voor Boedel-Effecten te mogen verbinden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buiten-Quartier, word, uit 

het midden van de Requestranten, neffens d’Executeur Testamentair geauthorizeerd de 

persoon van R.J. Woltgraft, om tot bekoominge van de nodige kennisse en informatie, 

omtrent den Aard en Intruisique gesteldheid van de gelibelleerde Landereien, en andere 

Vastigheden, bij de Requestranten vermeld, dezelve op kosten van den Boedel, met de meeste 

menage, in de districten waar gelegen zijn, te gaan opnemen, en dienna, op het middel van het 

Collateraal in den respective Grieteneien of Gerigten, waaronder gehooren, naar stijl locaal 

aan te geven, en zal op de verdere pointen, bij nader adres, nader kunnen worden 

gedisponeerd. 
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466. Den 25 September 1783, fol.191. [In marge]; 

Op den Requeste van Jan Westendorp verzoekende, dat zodanige Boekweite-Schellen, als 

door de Pagters van deezer Stads Meel-accijs, zo hij meende, wederregtelijk waaren 

aangehaald, weder mogten worden ontslaan. 

Was geapost: Wanneer de Suppliant voor de waardeie der gementioneerde aangehaalde 

Boekweite-Schellen ten genoegen der Impostmeesters, genoegzaame cautie zal gesteld 

hebben, zullen dezelve Boekweite Schellen, onder inhouding van eene Kleine Quitantiteit tot 

een Monster, voorbehoudens en onverkort eens ieders recht, van het daar op gelegde beslag 

worden ontslagen, en in zulken gevallen de Impostmeesters gelast, dezelve aan den Suppliant 

te laten volgen. 

 

 

467. Den 29 September 1783, fol.191. 

Op den Requeste van Joost Hagedoorn, Lid der Gezwooren Gemeente deser Stad, 

versoekende om ten requeste geallegeerde redenen, dat Schepenen en Raden hem mogen 

gelieven te verleenen sijn demissie als Lid der Gezworene Gemeente deser Stad, mitsgaders te 

ontheffen van den Eed als burger aan dese Stad gedaan. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd soo als het legd, en dien 

ten gevolge de Remonstrant van den Eed in de ten Requeste geallegeerde qualiteiten gedaan, 

ontslagen, gelijk daer van ontslagen word mitz deezen. 

 

468. Eodem [29 September 1783], fol.191. 

Op den requeste van Abraham de Vriese Lid der Gezwoorene Gemeente dezer Stad, 

versoekende om ten requeste geallegeerd aan sijne demissie als Lid der Gezworene 

Gemeente. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan word geaccordeert, soo als het legd en 

oversulks den Remonstrant desselfs demissie als Lid der Gezworene Gemeente verleend. 

 

 

469. Den 2 October 1783, fol.191vo. 

Op den requeste van de Kerkm(eesters) van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, daarbij te 

kennen gevende, dat sij aan Marten Petersen Riegen een Kostkopers proeve, voor 

vijfhon(derd) guldens, op ten bij requeste geallegeerde conditien, hadde verkogt, versoekende 

daartoe approbatie van H.W.E.D.H.Agtb. 

Was geapost:  De kost en inwooning word geaccordeert volgens het gelibelleerde Contract 

ten requeste geallegeerd. 

 

 

470. Den 3 October 1783, fol.192. 

Op den requeste van Paulus Bakker, versoekende dat in plaats van den overleedene J. de 

Greeve, uit de gezamentlijke Crediteuren, een ander persoon bij hem mooge worden 

aangesteld tot Curateur in de insolventen boedel van G. Biesterbosch. 

Was geapost:  De persoon van de Gemeensman B.F. Schultz word mitz desen met en nevens 

de Suppliant geauthoriseerd ten fine als bij requeste gemeld. 

 

 

471. Den 9 October 1783, fol.192. 

Op de Requeste van Vrouwe Buschman geb. Sels versoekende nevens de Curatoren over 

haren Eheman Mr. J. Buschman te mogen worden geauthoriseert om het erve Soppenhof of 

publijcq, of uit de hand te verkopen. 
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Was geapost:  De Requestrante benevens de Curateuren over haren Eheman worden mids 

desen geauthoriseert ten fine als bij de Requeste verzogt, mids egter voor het perfecteren der 

koop van het gelibelleerde erve vooraf de approbatie van Schepenen en Raden daarover 

verzoekende. 

 

 

472. Den 13 October 1783, fol.192vo. 

Op de requeste van Getruit Bruggink versoekende het Arme Weeshuis te mogen afkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis word de 

versogte afkoop aan de Suppliante geaccordeerd tegens betaling van seventig guldens. 

 

 

473. Eodem [13 October 1783], fol.192vo. 

Op de Requeste van E.J. van Slangenburg en R.J. Woltgraft als Executeur Testamentair van 

Wijlen Bmr. A.H. Ten Oever versoekende te samen de twede in qualiteit als Voogd over het 

kind van B.H. Ten Oever van der Wijk de losse landerijen  in de gedagte boedel te verkopen, 

en eenige penningen tot afdoening van pressante schulden te negotieren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mids desen geaccordeert, en worden 

dien ten gevolge de Requestranten geauthoriseert, om de losse landerijen tot den 

gelibelleerden boedel gehorende ten meesten profijte van dezelve te verkopen, als mede nog, 

om de nodige penningen ter afbetaling van de meest pressante schulden, tegens een 

behoorlijke interesse, niet exederende drie percent te mogen negotieren. 

 

 

474. Den 16 October 1783, fol.193. 

Op den Requeste van …. Sels, Auditeur te Amst(erdam). M. Sels, Burgermeester der Stad 

Elburg en H. Vitringa, Secretaris derzelve Stad, Mede Curateuren over den persoon van Mr. 

M.J. Buschman, verzoekende om redenen, breder ten Requeste geallegeerd, dat 

voorn(oemden) M.J. Buschman uit zijne tegenwoordige verzekering ten huize van den mede 

Curator Mr. Hesselink, mogte worden overgebragt ten huize van R. Kuiper, en dat aan 

voorn(oemden) Mr. Hesselink alhier een twede Curator binnen de Stad mogt worden  

toegevoegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broeder Quartier word het 

eerste Lid van het verzoek ten Requeste gedaan geaccordeert zo als het legd, en dienvolgens 

de Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd om de perzoon van Mr. M.J. Buschman uit 

zijne tegenwoordige verzekering te mogen doen overbrengen ten huize van Rutger Kuiper. 

Doch word het 2
de

 Lid van het verzoek voor als nog gehouden in in advys. 

 

 

475. Den 18 October 1783, fol.193vo. 

Op den Requeste van J. Rieseveld, S. Schuurmeier, J. van Delden, en J.W. van Romunde alle 

Leden van de Roomsche Kerk in de Rhijnvisgang alhier, te kennen gevende, dat zij nreeds 

voor eenigen tijd op voorsteld van den Pastoor Nieuwenhuis, door de Gemeente deezer Kerk 

verzocht zijnde het opzicht te willen hebben, en ten uiteinde toe te houden over de zwaare 

reparatien, die van deeze jaare aan voors(chreven) Kerk heeft moeten geschieden, in die 

qualiteit ook veele moeite gedaan hadden om de nodige penningen tot deeze reparatie te 

kunnen bekoomen, Dat zij daar toe thands gelegenheid gevonden hebbende bij eenen H. 

Kistemaker te Zwol, overzulks verzogten de nodige authorisatie om ten behoeve van 

voorz(chreven) Kerke en Gemeente van denzelven H. Kistemaker te mogen negotieeren eene 

Sa. van tweeduizend Car(ol)i Guldens tegens 3 ½ Pcto, en daar voor het gebouw van 
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voorn(oemden) Kerk specialijk te mogen verbinden, terwijl zij Supplianten nog daar en boven 

hunne eigene persoonen tot borgen voor hetzelve Capitaal willen stellen; zijnde de aflossing 

daarvan onderling geconvenieerd met 500 Guldens alle vijf jaaren, zo dat in twintig jaaren het 

geheele Capitaal zal zijn vereffend. Verzoekende dan nog, dat zij mogten bevrijd worden van 

de betalinge van het half Percent, zo anders van zodanige Geld-opneemingen moeten worden 

betaald. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd zo als het legd, en 

dienvolgens de Supplianten geauthorizeerd tot de Negotiatie en Verband van het Kerkenhuis, 

op den Voet en in manieren ten Requeste gemeld. En worden de Supplianten in derzelver 

qualiteit mede gereleveerd van de betalinge der half Percenten ten Requeste gementioneerd. 

 

 

476. Eodem [18 October 1783], fol.194. 

Op de bizondere Requesten van de Erfgenaamen van de Koekkoek, Hermen Frantsen in deese 

buiten Zwol, en Hendrik Duitman uit Herxen, verzoekende ieder voor zich continuatie voor 

een pagtjaar van de bizondere Landereien van deezer Stads Geestelijkheid bij dezelve in 

huire. 

Was geapost:  De Supplianten worden voor nog een pagtjaar, ingaande Martini 1783, en 

eindigende Martini 1789 in de huire van de Landereien ten Requeste gemeld voor de oude 

pagten, mits stellende Borgen, en betalende de plakkegelden daar toe staande. (Zie breder de 

Geest. Opsl. Ced.). 

 

 

477. Den 23 October 1783, fol.194vo. 

Op den requeste van den Heer Burgem. F.W. Stennekes, verzoekende om met het Bolwerk, 

door de dood van Mevr. Verhoef vacant geworden, te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd mitz deezen, en overzulks 

den Heer Suppliant met het ten requeste verzogte Bolwerk tot weerzeggens toe gebeneficeerd, 

onder restitutie aan de Erfgenaamen van wijlen Mevr. Verhoef van al sodanige amelioratien 

als gemelde Mevr. Verhoef aan het selve heeft gedaan ter taxatie sullende het zelve zijn 

aanvang neemen op 1mo. Januarij 1784. 

 

 

478. Den 27 October 1783, fol.195. 

Op de Requeste van de executeur testamentair van wijlen de Heer A.H. Ten Oever, en de 

voogden over het minderjarig dogtertie van B.H. van der Wijk als erfgename van wijlen de 

Heer Ten Oever voorn(oemd) versoekende tegens een onbepaald interes eenige penningen ten 

behoeve van de boedel te negotieren vermids tegens geen 3 Pct. (Zijnde volgens Apostille van 

den 13 October 1783, tot geen aanbod van hogere intres geauctoriseert) niet te bekomen zijn; 

en versoekende wijders daar bij approbatie van een accoord over eenige door de Heer Ridder 

overgenomene amelioratien van tuinhuisie, brug en banken in ’t Bolwerk buiten de 

Hagenpoort. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden 

dien ten gevolge de Requestranten in hunne qualiteiten geauctoriseert, om de nodige 

penningen ten laste van de gelibelleerde boedel in plaats van tegens drie Pct. so als bij 

apostille van den 13 October 1783 was verstaan, thans om ten Requeste geallegeerde redenen 

ten minsten prijse, en ten meesten voordele van den boedel en hunne pupille te mogen 

negotieren, en word dan wijders het overgelegde contract over de amelioratien in het Bolwerk 

ingegaan, en het exhibitum hujus diei getekend mids dezen geapprobeerd. 
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479. Eodem [27 October 1783], fol.195vo. 

Op de Requeste van Jannes Schouwenburg ordinaris beurtschipper van dese Stad op Hoorn 

versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan hem de kaaij tussen de Vischbrug 

en het Tolhuis tot een vheerplaats mag worden geaccordeert, onder aanneming aan zijne zijde 

om de halve kosten van het verdiepen, voor sijne rekening te neemen, en sorg te sullen 

dragen, dat geen hinder aan de kaaij, bij het laden, en lossen der vheergoederen worde 

toegebragt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word het verzoek ten 

Requeste gedaan geaccordeert, en dien ten gevolge de kaaij tussen de Vischbrug, en het 

Tolhuis aan den Requestrant tot een vheerplaats toegestaan, ten welker einde dezelve plaats 

sal worden uitgediept, en daartoe door de tijdelijke Heeren Cameraars en Rentmeesters 

behoorlijk geaproprieert, mids de Requestrant in de kosten, volgens desselfs aanbod, de 

halfscheid drage. 

 

 

480. Eodem [27 October 1783], fol.195vo. 

Op de Requeste van Abram Aarts, Meijer van een Stadserve aan den Swartendijk versoekende 

wegens vergraving van sijn land eenig dedomagement, en dat hem een kamp lands genaamt 

de Voorhoeve bij Andries Bos gepagt voor een jaarlijkse pagt van tagtig guldens bij sijn erve 

mag worden verpagt. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word den Suppliant 

wegens geleden schade van vergraven land in sijn erve, en gedurende deze pagtjaren daaraan 

successivelijk toegebragt, voor eens geremitteert een jaar pagt, ter somma van eenhondert en 

vijf guldens. 

 

 

481. Den 27 October 1783, fol.196. 

Op het request van Lubbertus Welmers verzoekende Veniam aetatis voor desselvs pupil 

Jannes ten Noord. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word de 

Suppliants pupil Jannes ten Noord oud 24 jaaren midz dezen verleend Veniam aetatis ten fine 

en effecte als na regte. 

 

 

482. Den 29 October 1783, fol.196vo. 

Op den requeste van Sara en Rebecca Delmkost oud 56 en 53 jaaren verzoekende als 

Kostkoperen de kost en inwooning in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis voor de Somma van 

vijfhondert guldens. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd zo als het legd, en worden 

overzulks de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis geauthoriseerd, om de 

Supplianten op Conditien ten requeste vermeld in het voorschr(even) huis in te nemen. 

 

 

483. Den 30 October 1783, fol.196vo. 

Op den requeste van Pieter de Nijs, verzoekende te mogen worden geemploieerd tot 

Voorleeser in het Boven Gasthuis, tegens de alimentatie en voorrechten van een halve 

Kostkoper in voorschr(even) huis. 

Was geapost:  Ja het verzoek ten requeste gedaan zoo als het legd kan niet worden getreeden, 

maar de Suppliant word gebeneficeerd met een Kostgevers proeve in het Boven Gasthuis op 
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voorwaarden dat dezelve daarvoor in het gemelde huis geduirende de maaltijd sal moeten 

voorleesen, wordende de Suppliant daar en boven dan gepermitteerd, om buiten het huis te 

blijven woonen, en aldaar de kost te moogen consumeeren sonder verpligt te zijn zulks in het 

gem(elde) huis te moeten doen, verblijvende desselvs nalaatenschap aan voors(chreven) 

Gasthuis als van andere Kostgeveren. 

 

 

484. Den 3 November 1783, fol.197. 

Op den Requeste van de Predikanten der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente deezer 

Stad, verzoekende dat de Vrijdag-Morgen Winter-beurt voor deezen Winter, weder mogte 

blijven stilstaan. 

Was geapost:  De Vrijdags-Morgen Winter-Beurt word voor deezen Winter weder 

gesurcheerd. 

 

 

485. Den 10 November 1783, fol.197. 

Op den Requeste van Dus. J.M. van der Upwich, verzoekende in een klein huisje naast zijn 

woonhuis een Koetsdeur te mogen zetten op de Burgwal. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders-Quartier, 

word het verzoek, ten Requeste gedaan, geaccordeerd zo als het legd. 

 

 

486. Eodem [10 November 1783], fol.197vo. 

Op den Requeste van D. Ekkelboom, deezer Stads Marktmeester, verzoekende wegens het 

niet houden van de Ordinaris Winter-Jaarmarkt, waardoor hij in zijne emolumenten 

merkelijke schade had gehad, en dan nog wegens de extra ordinaire schaarse Vismarkt, 

Stadswegen eenigzints re mogen worden gededommageerd. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeerd met twintig Goudguldens, eens, te betalen 

door den Ontvanger deezer Stads Domeinen, uit de lopende Kamer. 

 

 

487. Den 17 November 1783, fol.197vo. 

Op de Requeste van Jan Pastoor en Jan van Assen, als Voogden over Aleida van Diepen 

minderjarige dogter van wijlen Gerrit van Diepen en Johanna Bos Ehel(ieden) versoekende 

approbatie van de verkoop van een vierde part van een stuk land in het Blekerswegie onder  

IJsselmuiden voor eene Sa. van eenhondert twaalf gulden tien stuiv(ers). 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeder quartier 

word de verkoop van het gelibelleerde land geapprobeert, en zijn de Requestranten, dien ten 

gevolge, tot het transport van ’t selve, mids dezen geauthoriseert. 

 

 

488. Eodem [17 November 1783], fol.198. 

Op den Requeste van den gepensioneerden Cornet H.C. van Guldener, verzoekende wegens 

zijnen armoedigen toestand, en de bouwvalligeheid van zijn huis te Hasselt, waar op de 

Geestelijkheid deezer Stad te predenteeren heeft vijf jaaren Uitgang ad 2 Goudguldens 

jaarlijks, van deeze agterstedige jaaren remissie te mogen erlangen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de Uitgang, zo verschijnen zal op Paasschen 1784 

aanstaande promptelijk ten Comptoire van deezer Stads Geestelijkheid zal hebben voldaan, en 

dan bij vervolg zorg dragen, dat dezelve jaarlijks op zijn tijd bij vervolg worden voldaan. 
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Zullen de agterstedige jaaren Uitgang aan denzelven worden geremitteerd, gelijk dezelve in 

dat geval aan hem geremitteerd worden bij deezen. 

 

 

489. Den 27 November 1783, fol.198vo. 

Op de Requeste van E.H. Boele, Ant. Moesbergen en Gerrit Timmers als Voogden over het 

minderjaarige kind van Jan van der Straaten, versoekende dat H.W.E.D.H.Agtb. gelievde te 

verstaan, door de Supplianten wel en terecht te zijn arrest gedaan op de penningen 

geprovenieerd van het halve huisje en stal, door wijlen Albert van der Straaten voor de 

Somma van f.290 - : - ten behoeve der pupil verbonden, en overzulks geauthoriseert te mogen 

worden om ter voldoeninge van gem(elde) f.290 - : - gemelde penningen van de koperen 

Wessel Avink en Antonij Gigandet te mogen ontfangen tegen behoorlijke quitantie. 

Was geapost:  Schepenen en Raden de hier ingebragte schriftelijke contra belangen, van 

Frans Gunning in qualiteit als Curator, over den persoon en thans in den boedel van wijlen 

Alb. Van der Straaten hebbende geexamineerd casseeren het arrest of beslag door den 

Supplianten in hunne qualiteit op de kooppenningen van de gelibelleerde halve huis en stal 

van wijlen voorsch(reven) A. van der Straaten aan te mogen geven en te vervolgen naar 

derzelve goede raade, ordonneeren wijders dat een tweede Curator in dezen insolventen 

boedel in de plaats van de overledene X. Wilkes, aan den voorn(oemden) Curator Frans 

Gunning zal worden toegevoegd. 

 

 

490. Den 3 December 1783, fol.199. 

Op den Requeste van den Ontvanger Generaal des Quartiers van Vollenhove W.F. van Knuth, 

verzoekende inventarisatie en voorts parate executie van de goederen van J.J. Schilders als 

pagter van het geslagt over deeze Stad over den voorigen jaare 1782, als nog eene merkelijke 

Somma op voorz(chreven) pagt ten agteren zijnde. 

Was geapost:  De verzogte Inventarisatie word aan den Suppliant geäccordeerd mits deezen, 

en zal den Suppliant, ingeval hij binnen de eerstkoomende veertien dagen niet klaagloos 

gesteld worden, als dan met de verzogte executie mogen voortvaren. 

 

 

491. Den 3 December 1783, fol.199vo. 

Op den requeste van Albertus Hardenberg daarbij te kennen gevende, dat hij twee van sijne 

huisen bij publieke veiling verkogt had aan den Heer Z. Rieder om tot het provenue van de 

penningen te kunnen aflossen zoodanige Somma van f.1600 - : - als op die op sijne overige 

vaste goederen zijn gehypotequeerd en dewijl hij onmondige kinderen heeft, overzulks 

verzogt de approbatie van H.W.E.D.H.Agtb. tot voorn(oemde) verkoping. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van’t Bovenquartier word de 

gedaane verkooping van de twee parcelen huisen in den requeste gemeld, ten opzigte van de 

minderjarige kinderen van den Suppliant, mitz dezen geapprobeerd, en de Suppliant 

gequalificeerd, daarvan behoorlijke overdragt te doen. 

 

 

492. Den 6 December 1783, fol.199vo. 

Op den requeste van Aaltje Brakkers gesepareerde huisvrouw van R. van Eem versoekende 

dat haar mag gepermitteerd worden om in het huis van haar man met eene Roedendrager te 

mogen gaan om de geinventariseerde goederen te moogen naasien, en verder te zien of ook 

eenige van haare goederen geborgen zijn. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word de Suppliante geaccordeerd 

om met een Roedendrager in ’t huis van R. van Eem te gaan en aldaar visie te neemen van de 

geinventariseerde goederen, en verder te onderzoeken of in ’t gemelde huis eenige van haare 

goederen verdonkert zijn, en word dienna de Suppliante neffens haare partije gelast om de 

gemeenschappelijke goederen ten eerste te doen verkoopen tot betaling der schulden. 

 

 

493. Den 17 December 1783, fol.200. 

Op den requeste van de Franse Meester E.A. Bailoux te kennen gevende dat zommige ouders 

van gedagte zijn dat zij voor het niet te school komende hunner kinderen in het vierendeel 

jaars als mede in de vacantie tijden na rato mogen laten overzulks verzogt dat H.W.E. D.H. 

Agtb. hem gelieven te gelasten hoe zij zig in deeze zal gedragen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Scholarchen word verstaan dat de Suppliant van 

ieder scholier in ’t vierendeeljaars daarin getreden is zal mogen vorderen de volle penningen 

bij desselfs instructie gestipuleerd; Zonder dat haar daarvan zal kunnen gekort worden voor de 

daagen die dezelve van het vierendelsjaars mogte thuis blijven, nog ook voor de invallende 

vacantien hem bij gem(elde) instructie geaccordeerd. 

 

 

494. Den 5 Januarij 1784, fol.200vo. 

Op den requeste van de Weduwe Lourens van Son, daar bij te kennen gevende dat haar dogter 

de Weduwe van de Executeur Jan de Leeuw is komen te overleiden, nalatende twee 

onmondige kinderen, overzulks verzoekende dat gem(elde) twee kinderen in het Arme 

Weeshuis mogten worden verpleegd. 

Was geapost:  De Buiten Vaders van het Arme Weeshuis worden mitz dezen geauthoriseerd 

de beide kinderen van de Weduwe van de Executeur Jan de Leeuw in het gemelde huis aan te 

neemen en te verplegen. 

 

 

495. Den 5 Januarij 1784, fol.201. 

Op den requeste van Peter Leusink, verzoekende dat H.W.E.D.H.Agtb. hem en zijne 

huisvrouw op voorwaarde daarbij geallegeerd met de kost en een kamertje in het H(eiligen) 

Geesten Gasthuis zullen believen te begunstigen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren, word het verzoek ten requeste 

gedaan geaccordeerd zo als het legd, en worden overzulks de Kerkmeesteren van het 

H(eiligen) Geesten Gasthuis geauthoriseerd om de Supplianten op conditien, ten requeste 

vermeld in het voorschr(even) huis in te neemen. 

 

 

496. Den 8 Januarij 1784, fol.201. 

Op den Requeste van Gerrit Hendriks Canis, Geestelijke Meijer in Oosterholt, verzoekende 

on zijne wijdlopig ten Requeste geallegeerde redenen van Watersnood, Veesterfte, hooge 

ouderdom, om eenige remissie te mogen hebben in zijne agterstedige pagt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerden tot deezer Stads 

Ecclesiastique goederen zullen aan den Suppliant twee jaaren pagt, verscheenen Mart(ini) 

1780 en 1781 worden geremitteerd, wanneer dezelve vooraf het jaar pagt, verschenen 

Mart(ini) 1782 vóór Petri aanstaande ten Comptoire der Geestelijkheid zal hebben voldaan. 

 

 

497. Den 15 Januarij 1784, fol.201vo. 
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Op de Requeste van Sepina Johanna van der Merwede geb(oren) Heerdt, als moeder en 

Wettige Voogdesse over hare drie minderjarige kinderen, Jacob Carel Fredrik, Gerharda 

Judith Elizabeth Maria, en Aldegonda Johanna Coenders van der Merwede, versoekende dat 

van de op hun, en de meerderjarige kinderen van derselver oom aangeerfde goederen; dese 

nagenoemde als een erve de Kleine Wolthaar leggende onder het Carspel Raalte Boerschap 

Linderte, dan twe stukken Zaaijland genaamt het Groene in het Carspel Heino, en eindelijk 

drie morgen hooiland in het Heerderbroek onder Wijhe behorende, op de plaatsen daar de 

goederen gelegen zijn, mogten verkopen, en so ver haar Suppliante p:q: betreft daartoe te 

mogen worden geauthoriseert. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Requestrante in hare qualiteit tot de publijcque veiling en verkoping der 

gelibelleerde goederen op de respective plaatsen, waar deselve gelegen sijn, geauthoriseert, 

mids egter, voor het perfecteren der der koopen daarover de approbatie van Schepenen en 

Raden versoekende; En dat het provenue der kooppenningen van der minderjarigen aandeel, 

weder ten meesten profijte van derselver worde belegd. 

 

 

498. Den 19 Januarij 1784, fol.202. 

Op den requeste van Gerrit Peffer verzoekende dat zijne minderjaarige broeder Jan Peffer oud  

agtien jaaren is geboore(n) binnen deeze Stad, in het Groot Burger of Arme Weeshuis, mag 

worden gealimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van de Groot Burger Weesen, 

worden de Buitenvaders van het Arme Weeshuis geauthoriseerd de minderjaarige Zoon van 

wijlen Albert Peffer, met name Jan Peffer, in het gemelde huis aan te neemen en te verplegen. 

 

 

499. Den 26 Januarij 1784, fol.202vo. 

Op de Requeste van Jan Teunen en Peter Meuser de eerste als broeder en de twede zwager 

van Jacob Teuner versoekende om ten requeste geallegeerde redenen dat voorn(oemde) Jacob 

Teune(r) als pagter van het erve van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis op Oenen mogte 

worden ontslagen en hetselve weder worden overgetekend op naam van Peter Hupser en 

Trijntje Teuner Ehelieden. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, word het eerste lid van verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en 

dien ten gevolge de pagter Jacob Teune van desselfs gepagt erve op Oenen ontslagen; Dan in 

het twede lid van versoek, kan niet worden getreden maar worden daartegen de Kerkmeesters 

van gedagte huis geauthoriseert, om gemelde erve weder ten schade, maar niet ten bate van 

den tegenwoordigen Meijer publijcq te mogen verpagten. 

 

 

500. Den 28 Januarij 1784, fol.203. 

Op den requeste van Barent Groenewout verzoekende dat eenige penningen die van sijne 

kinderen overige waaren aan hem mogten uitgereikt worden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word het verzoek ten requeste 

gedaan afgeslagen, en worden de voogden over de Suppliants kinderen mitz dezen 

geauthoriseerd, om die overige penningen te besteeden tot kleeding van gemelde kinderen. 

 

 

501. Den 5 Februarij 1784, fol.203. 
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Op den requeste van N.F. van Baar van Slangenburg J.U.Dr. verzoekende admissie om 

parthijen voor deze Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

Was geapost:  De Suppliant N.F. van Baar van Slangenburg word mitz deeze geadmitteert, 

om parthijen voor deze Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

 
[In marge]: Den 6 Februarij 1784 Heeft de Suppliant, als bij de provintie nu ten zijnde geadmitteerd al hier den behoorlijke 

Eed afgelegd. Coram: H.M. Greven en N. van Berkum. me praesente F. Rambonnet.  
 

 

502. Den 9 Februarij 1784, fol.203vo. 

Op den requeste van de voogden van de minderjaarige Zoon van Lubbert Albers, Meijer op 

het Stads Eiland, verzoekende dat H.W.E.D.H.Agtb. gelievde te approbeeren dat gemelde 

Lubbert Albers zoude kunnen volstaan met aan haar te betaalen eenhondert guldens jaarlijks 

tot afdoening van het bewijs van desselfs kinderen. 

Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden, maar word 

gepersisteert bij het apointement van den 24 Julij 1783. 

 

 

503. Den 26 Februarij 1784, fol.203vo. 

Op de Requeste van Albert Lubbers, versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat 

hij thans 75 jaren oud, en niet in staat, sijn werk te verrigten van desselfs post als 

Aardwerkersbaas mogt worden ontslagen, en uijt sijn weekelijks inkomen, so niet geheel, ten 

minsten so veel als tot sijn substistentie nodig heeft, moogt behouden. 

Was geapost:  Den Suppliant word desselfs verzogte dimissie als Aardwerkersbaas mids 

dezen verleend, en vervolgens uit goede consideratien sijne leven lang alle weeken 

geaccordeert eene Sa. van twe Car(oli) guldens, uit dezer Stads Rente Camer te betalen. 

 

 

504. Eodem [26 Februarij 1784], fol.204. 

Op de Requeste van Jan van Dijk Hendr.z., en Jacob Reijer van Eem als Curators in den 

insolventen boedel van wijlen Gerrit Dirksen van Nimwegen, te kennen gevende hoe dat op 

speciale a(uth)orisatie bij Apost(ille) van de 18 Nov(ember) 1782 met de Heer van 

Heimenberg, de E(dele) Croff, H. Biesterbos, en sal Marcus Junior sijn geaccordeert dat in 

eens tot afdoening van het geene sij in Compa(gnieschap) aan gemelde boedel voor het maken 

van een Tabacqsschuur, als uijt anderen hoofde schuldig zijn, souden betalen f.587 - 16 – 

daaronder begrepen f.281 - 14 – wegens eene praetensie van den Koopman van Spaar van 

gelevert hout ten laste voormelden boedel, welke hij Requestrant sijn gequalificeert geweest 

te betalen ten einde dese Compagnieschap van de daarvoor opgenomen borgtogt te libereren 

dat de drie eerstgemelden dezer Compagnieschap bereid zijnde hun aandeel tot 

voorschr(even) praetensie te betalen, dan dat Salomon Marcus Junior daarin weigeragtig 

zijnde, oversulks verzogten dat, dat voorn(oemde) Sal(omon) Marcus Junior mogte worden 

geordonneert sijn aandeel te moeten voldoen, om dus en de Coopman van Spaar te kunnen 

betalen, en desen boedel verder  

tot liquiditeit te brengen. 

Was geapost:  Also de beklaagde Salomon Marcus Junior aan de Heeren Hooofdlieden van 

het Bovenquartier, verklaard heeft, tot de betaling van sijn quota in de den Requeste gemelde 

somma vaardig te zijn, worden de Supplianten gelast met deze saak den eersten voort te varen 

en die af te doen, en also verder dezen gehelen boedel tot een finale afdoening te brengen. 

 

 

505. Den 2 Maart 1784, fol.204vo. 
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Op den requeste van F. Gunning als Curator van den Innocenten Jonkheer toe Boecop, 

verzoekende een ordonnantie van 80 guld(ens) om de schulden te kunnen voldoen en over 

teffens rekening van desselfs administratie te doen overstaan der Heeren Hoofdlieden. 

Was geapost:  De Suppliant word gelast om voor afrekening van desselvs administratie te 

doen, zullende dienaa over het verzoek nader worden gedisponeerd. 

 

 

506. Eodem [2 Maart 1784], fol.205. 

Op den Requeste van Vrouwe H.E. van Berghuis, Wede wijlen Secretaris Mr. H.W. Hubert, 

en de Voogden over desselfs minderjarige Zoon, verzoekende approbatie van het ten Requeste 

geannecteerde koopcontract over het goed den Maanenburg, ingegaan met Vrouwe 

Margaretha Greven, getrouwt aan Dus. Ew. van Diemen van Lamsweerde, voor eene Sa. van 

van zevenduizend guldens, zijnde dezelve prijs, waar voor het door wijlen Secretaris H.W. 

Hubert uit zijnen Ouderlijken Boedel is aangenoomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroeders-Quartier, 

word de ten Requeste gelibelleerde verkoop, op conditien, met het exhibitum hujus diei 

getekend, geaccordeerd mits dezen. 

 

 

 

507. Den 8 Maart 1784, fol.205vo. 

Op den requeste van R. Tulleken Scholtus van IJsselmuiden, daar bij te kennnen gevende dat 

het regthuis onder waater staande hij overzulks niet in staat is om de bank daar te kunnen 

sparen. Weshalve verzogt om geduurende de watervloed, zijn regthuis te mogen houden in de 

Stads Herberg voor de brug. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geduurende de tegenswoordige 

watersnood of tot wederzeggens inmiddels geaccordeerd zo als het legd. 

 

 

508. Den 10 Maart 1784, fol.205vo. 

Op den Requeste van Mr. M. Sels, en H.H. Vitringa Curatoren over de persoon van Mr. J. 

Buschman, verzoekende tot reddinge van desselfs boedel en onder verband van Landereien, 

tot dien boedel gehoorende te mogen negotieeren eene Sa. van éénduizend guldens. 

Was geapost:  De verzogte Negotiatie en Verband ten Requeste gementioneerd, word 

geaccordeerd mits deezen. 

 

 

509. Den 23 Maart 1784, fol.206. 

Op de Requeste van Abraham Gerber te kennen gevende dat sijn Schoonvader Christiaan 

Horsman wel genegen sijnde, om het bij hem bemeijerd erve gelegen op ’t Haatland aan den 

Suppliant over te doen, onder voorwaarden, dat de Suppliant de beide laatste schuld pagtjaren 

tot sijn laste soude nemen, en sijn Schoonvader tegen Meij een jaar aan ’t Comptoir bezorgen 

dan dit niet kunnende geschieden sonder H.W.H.A. approbatie dieswegens deselve 

verzoekende bij dezen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word het verzoek ten 

Requeste gedaan, so als het selve legd, mis dezen geaccordeert. 

 

 

510. Den 25 Maart 1784, fol.206. 
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Op de Requeste van A.P. Lemker van Breda en S.J. van Heerdt douairiere van der Merwede 

als grootvader en grootmoeder, als wettige voogd en voogdesse over de minderjarige dogter 

van wijlen den Heer en Mr. Johan Willem Cornelis van der Merwede Burgermeester dezer 

Stad te kennen gevende, hoe de eerste Remonstrant bij intrede an desselfs huwelijk met wijlen 

Vrouw Helena Wijnanda op ten Noort onder andere goederen ten huwelijk hebbende 

aangebragt een erve en goed in het Boerschap Harscamp int Quartier van Veluwe gelegen, 

genaamt Westenende, en dan nog twe campen gelegen in Arnemsebroek, de eene Pater Camp, 

en de andere Lauwen Slag genaamt, verzoekende wegens de hogen prijs dier landen en de 

moejlijke administratie met voorkennis van der minderjarige grootmoeder en medevoogdesse, 

dese goederen voor een behoorlijke prijs te verkopen en daarvan het Costume locaal transport 

te doen; versoekende daartoe so ver de minderjarige betreft, daartoe auctorisatie; mede 

aannemende om de provenierende penn(ingen) voor der minderjarige aandeel ten meesten 

profijte te beleggen. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en worden 

dien ten gevolge de Remonstranten in hunne qualiteiten geauctoriseert ten fine als daar bij 

verzogt. 

 

 

511. Den 8 April 1784, fol.207. 

Op den requeste van Frans Gunning verzoekende tot mede Curator over de boedel van wijlen 

Albert van der Straten in plaats van Wilkes de persoon van Mathewis Oostenrijk. 

Was geapost:  De Persoon van Mathewis Oostenrijk word geauthoriseerd ten fine als bij 

requeste vermeld. 

 

 

512. Den 17 April 1784, fol.207. 

Op den Requeste van D. Ridder, en Alb. Hardenberg, respective eigenaaren van het huis het 

Sandhok, en een huisje daaragter in de Nieuwstraat gelegen, te zamen en onverdeeld 

bezwaard met eene jaarlijksche Uitgang van f.12 - 12 - ten behoeve van deezer Stads 

Geestelijkheid. Verzoekende om de bouwvalligheid van deeze beide huisjes dat deeze 

Uitgang van f.12 - 12 - op de helft van f.6 - 6 - mogt worden verminderd. 

Was geapost:  Wanneer het ten Requeste éérst gemelde huis, het Sandhok genaamt, ten 

genoegen van de Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen in goeden staat zal 

zijn gebragt, zal de jaarlijksche Uitgang van f.12 - 12 - verminderd worden op de helft ad  

f.6 - 6 - , en het bovengen(oemde) huis het Sandhok daarvoor alléén blijven verbonden: 

wordende dan nog in dat geval het tweede huisje daar agter gelegen in de Boven-Nieuwstraat 

van het mede verband voor deezen Uitgang, waar mede hetzelve thands is geaffecteerd, 

ontheft. 

 

 

513. Den 21 April 1784, fol.207vo. 

Op den requeste van Evert Willems verzoekende dat desselfs nigte Clasina Hendriks  

minderjaarige nagelatene dogter van wijlen Catharina Willems Weduwe Hendrik Hendriks in 

het Arme Weeshuis mag worden verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Weesemeesters van het voorschr(even) huis geauthoriseerd om de minderjaarige dogter van 

wijlen Cathrina Willems met name Clasina Hendriks in hetzelve op te neemen en te 

verpleegen. 
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514. Den 3 Meij 1784, fol.208. 

Op de Requeste van Willem Stevens van Roien, Wagemeester en Sluisewagter aan de 

Cellebroeders Poort, aangemaand zijnde om desselfs dienst als Adelborst te moeten 

waarnemen welke hij oordeelt met desselfs voorschr(even) ampt en niet compatibel te sijn; 

dieswegens daaromtrent decisie versoekende, of hij behoudens sijn eed in voorschr(even) 

qualiteiten tot waarnemen dezer posten gedaan verpligt en den dienst als Adelborst te moeten 

waarnemen, 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdofficieren van het Burgerregiment word 

verstaan, dat de suppliant verpligt is den dienst als Adelborst in persoon te moeten 

waarnemen. 

 

 

515. Den 6 Meij 1784, fol.208. 

Op den Requeste van M. Goudschmitt Fransch Kost Schoolhoudster binnen deeze Stad 

verzoekende, wegens haare verminderde School-discipulen, de moeielijkheid, om 

Kostjuffrouwen naar hier te lokken, en de duurte van alle levensmiddelen, eenige verhoging 

van haar Tractament. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Scholarchen word des Suppliantes Tractament 

provisionelijk, en tot wedezeggens toe verhoogd met vijftig guldens, jaarlijks, te betalen 

nevens haar ander gewoon Tractament uit deezer Stads Ecclesiastique Kamer, in Quartaalen, 

waar van het eerste Quartaal zal verscheenen zijn St. Jan eerstkoomende. 

516. Den 6 Meij 1784, fol.208vo. 

Op de Requeste van den Oudontfanger dezer Stads Domeinen, sig beklagende dat Antonij 

Everts al nog een jaarpagt van Martini 1779 ter Sa. van f.62 - : - verschuldigd was, 

versoekende dat de Requestrant daar voor desselfs vhee mag verkopen. 

Was geapost:  Wanneer de gelibelleerde pagt door de beklaagde binnen den tijd van ses 

weeken niet sal sijn betaald, word den Requestrant als dan geaccordeert dezelve door middel 

van parate executie te mogen innen. 

 

 

517. Den 10 Meij 1784, fol.209. 

Op de Requeste van Salomon Marcus Junior, versoekende om breedvoerige ten Requeste 

geallegeerde redenen, dat de executeuren van den boedel van Gerrit Biesterbos mogen worden 

gelast, om het restant van twe handschriften ter Sa. van f.144 - 14 - ten eersten aan de 

executeuren van den boedel van G. Dirks van Nimwegen te moeten voldoen. 

Was geapost:  De Suppliant Marcus Junior word mids dezen gelast, om sodane Somma van 

penningen als hij wegens sijn aandeel in de Compagnieschap van tabacq ten Requeste 

gemeld, aan den boedel van G.D. van Nimwegen nog verschuldigd is, aan den selven boedel 

promptelijk te moeten voldoen; Voorbehoudens sijn regt om de gelibelleerde penningen 

wegens verkogte tabacq van de E(dele) Abr. Lankhorst, en uit den boedel van Gerrit 

Biesterbos, naar sijnen goeden rade te mogen repeteren. 

 

 

518. Eodem [10 Meij 1784], fol.209. 

Op de Requeste van Peter Adolfs Stads Meijer op het erve den Koitenberg versoekende een 

kamp lands groot agt mudde gezaaij te mogen weiden en daartegen een kamp groot vier 

mudde te mogen scheuren en bebouwen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word het versoek ten 

Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge den Suppliant gepermitteert 

om de gelibelleerde kamp van agt mudde gezaaij te mogen weiden, en de andere van vier 
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mudde gezaaij op het Zandje, te bouwen, mids dan ook de eerstgemelde kamp gedurende dese 

pagtjaren niet worden gehooijt. 

 

 

519. Eodem [10 Meij 1784], fol.209vo. 

Op de Requeste van Hendrik Kroese als Voogd over Egbert van ’t Wolt zedert langen tijd 

meerderjarig, dog uitlandig sonder te weeten waar hij sig bevind onder sig hebbende eene Sa. 

van eenhondert vier guldens een stuiver versoekende deselve penningen aan Willem van 

Heerde en desselfs huisvrouw, zijnde laatstgemelde de volle suster van gedagte Egbert van  

’t Wolt, en in cas dat overleden’s desselfs naaste erfgenaame te mogen uittellen; en hij van 

sijne administratie waarvan op den 13 Junij 1775 reeds Rekening heeft gedaan, mag worden 

ontslagen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word 

de Requestrant mids dezen geauctoriseert, om de gelibelleerde Somma van eenhondert vier 

guldens een stuiver aan de persoon van Willem van Heerde en desselfs huisvrouwe (onder 

behoorlijke cautie van dese penningen bij de terugkomst van desselfs pupil Egbert van  

’t Wolt, ten allen tijden des gerequireert, te sullen wedergeven) te mogen uitreiken. 

 

 

520. Den 13 Maij 1784, fol.210. 

Op de requeste van Abr. Lankhorst in qualiteit als voogd over het minderjaarige dogtertie van  

wijlen Adriana Knoch, te kennen gevende, hoe dat in den jaare 1777 door wijlen Dr. A. 

Balkman en G. ten Sprenke als toe(n)maalige voogden over zijn pupil is belegd bij G. 

Biesterbosch eene Somma van f.300 - : - en dat dewijl de boedel van gem(elden) G. 

Biesterbosch thans insolvent was, overzulks verzogt dat H.W.E.D.H.Agtb. hem geliefde te 

verstaan te geeven hoe hij sig daaromtrent soude hebben te gedraagen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word de Suppliant in zijn qualiteit 

geauthoriseerd over de gelibelleerden f.300 - : -  met de verschenen renten in te vorderen van 

de Erfgenaamene van de beide voogden over zijn pupil, welke het voorschr(even) capitaal in 

den jaare 1777 sonder approbatie van Schep(enen) en Raden aan G. Biesterbosch hebben 

opgeschooten voorbehoudens aan gemelde Erfgenaamen hun regres op de boedel van 

voorn(oemden) G. Biesterbosch. 

 

 

521. Eodem [13 Maij 1784], fol.210vo. 

Op de requeste van Abr. Lankhorst, Wil.T. Ter Wolde en Reinier Blom, in qualiteiten als 

executeuren in de Boedel van wijlen G. Ten Sprenke verzoekende dat H.W.E.D.H.Agtb. 

geliefde te bepalen tot wiens laste de tekort schietende penningen zullen koomen van 

soodaanig handsc(h)rift van f.300 - : - als door G. Biesterbosch en vrouw is afgegeven ten 

behoeve van de Voogden over het minderjaarige dogtertie van wijlen Adriana Knoch. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden worden de Supplianten in hunne 

qualiteiten geauthoriseerd en gelast om aan de tegenwoordige Voogden over het 

minderjaarige dogtertie van wijlen Adriana Knoch uit te tellen de halfscheid van sodanige 

f.300 - : -  met de verschenen renten als wijlen Dr. A. Balkman en G. ten Sprenke in den jaare 

1777 als toenmaalige Voogden over gem(elden) dogtertie, sonder approbatie van Schep(enen) 

en Raden hebben opgeschoten voorbehoudens hun regt op de boedel van G. Biesterbosch. 

 

 

522. Den 17 Meij 1784, fol.211. 
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Op de Requeste van E.J. van Slangenburg, te kennen gevende hoe hij door wijlen de Heer 

Bmr. Ten Oever bij testament was gelast tegens genot van dertig guldens desselfs 

levensbeschrijving, so deselve gecachetteerd aan hem heeft ter handen gesteld na desselfs 

overlijden te doen drukken; dan het selve stuk van sodanigen singulieren inhoud en 

constructie bevonden hebbende, dat hij met de voogden ’t selve vooraf aan H.W.H.A(gtb.) te 

praesenteren ten einde H.W.H.A. mogten gelieven te resolveren hoe hij sig in desen sal 

gedragen. 

Was geapost:  De Requestrant word mids dezen gedispenseert om de levensbeschrijving van 

wijlen den Heer Ten Oever, ten Requeste gemeld door den druk gemeen te maken; dan word 

denselver niet te min geaccordeert om de aan hem, daarvoor gelegateerde dertig guldens ter 

sijnen profijte uit desselfs boedel te mogen invorderen. 

 

 

523. Den 17 Meij 1784, fol.211vo. 

Op de Requeste van Matthijs van Gelder en Gerrit Oostenrijk als voogden over het 

minderjarig Soontje van wijlen Andries Ruger en Maria Elisabeth Theodori Ehel(ieden) 

versoekende eene Sa. van seshondert guldens waarvoor het huis van den insolventen boedel 

van Joost Boejenk ten behoeve van hun pupil is verbonden uit de kooppenningen van ’t selve 

huis ten laste van Paul Beerthuis ter leen te mogen laten blijven. 

Was geapost:  Het word de Requestranten geaccordeert om de gelibelleerde seshondert 

guldens ten behoeve van het minderjarig Soontje van wijlen Andries Ruger en Maria 

Elisabeth Theodori Ehel(ieden) in hunne qualiteieten uit den insolventen boedel van Joost 

Boejenk en desselfs vrouw in voegen hierna gemeld te mogen ontfangen, onder behoorlijke 

cautie de restituendo, in dien bij sententie mogte verstaan worden, iemand anders daartoe 

nader beregtigt te sijn, en dan uit dien boedel geen betalinge konden erlangen; ten welken 

einde gedagte voogden worden geauthoriseert, om onder Paul Beerthuis en desselfs vrouw als 

kopers van het aan hun pupil gehijpothequeerde huis, uit de kooppenningen welke door hun 

anders aan den gemelden insolventen boedel moesten worden betaald, voorschrevene somma 

van seshondert guldens tegens gerigtelijk verband so van het huis selve, als in cas van losse 

naar Stadsregte de daarvan te ontfangene penningen voor de bedongene interesse ter leen te 

mogen laten verblijven, en dat er van door hen behoorlijke acte te doen passen. 

 

 

524.  Den 18 Maij 1784, fol.212. 

Op de requeste van de Wede van Gozewijn Sals en Janetje la Fleur, de eerste oud 72 en de 

tweede oud 58 jaaren, versoekende op Conditien daarbij vermeld te mogen worden 

begunstigd met een Kostkopers proeve op hun beide lijven in hunne eigene wooning. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis woorden de Kerkmeesters geauthoriseerd om den beide Supplianten eene 

Kostkopers proeve te doen geworden op de Conditien ten Requeste vermeld. 

 

 

525. Eodem [18 Maij 1784], fol.212. 

Op de requeste van E. Beerthuis versoekende om de daarbij geallegeerde redenen de kost uit  

het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis te mogen halen tot soolang haare schulden sullen sijn 

voldaan. 

Was geapost:  De Suppliante word geaccordeerd om den kost in het G(eertruid) en 

Cath(arina) Gasthuis te mogen haalen tot soolang haare tegenswoordige schulden sullen zijn 

voldaan en niet langer. 
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526. Den 24 Meij 1784, fol.212vo. 

Op de Requeste van Nathan Salomons, reeds elf jaren de Slagtnering als knegt hebbende 

geexerceert bij Barend Marcus Vleeshouwer te Zwolle zijnde volgens Gerigtelijk certificaat 

van de Magistraat der Stad Zwolle van een goed en onbesproken gedrag, sig nu in huwelijk 

staande te begeven, met een nigte van Joseph Godschalk te Zwolle, versoekende dat hem de 

inwoning binnen dese Stad ten einde de Slagtnering te exerceren moge worden geaccordeert. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, word mids dezen 

geaccordeert. 

 

 

527. Eodem [24 Meij 1784], fol.212vo. 

Op de Requeste van Peter Adolfs Stadsmeijer op het Haatland, versoekende uitstel van 

betalinge tot agt dagen na St. Jacob. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

528. Den 25 Meij 1784, fol.213. 

Op het verzoek van die van den Lutherschen Kerkenraad, verzoekende dat haare 

Predikbeurten, en namen des Predikants mede op het weeklijks kerkenbriefje mogen gedrukt 

worden. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd zo als het legt, en 

overzulks de Drukker D. de Greve geauthorizeerd ten fine als bij de Requeste gemeld. 

 

 

529. Eodem [25 Meij 1784], fol.213. 

Op de bizondere Requesten van Joannes van Delden, en Godvried Stuurbrink, beide te kennen 

gevende, dat hun door de Compagnie van den Hopman C.C. Sterk thands wierde afgevorderd 

drie guldens Contribuants-geld, daar zij tot nu toe altijd met een Rijxd(aalder) hadden kunnen 

volstaan, en daar mede ook vermeinden gelijk getakeerd te zijn met lieden haares standen 

gemeen, en die gelijke affaire deden. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofd-Officieren word verstaan, dat de Supplianten 

met het betalen van twee guldens en tien stuivers voor Trommegeld zullen kunnen volstaan. 

 

 

530. Den 25 Meij 1784, fol.213vo. 

Op de Requeste van Jan Crips van deze Stad in huure hebbende een Mate gelegen buiten de 

Veene Poort, naast de Gerigtsplaats, versoekende in desen jare 1784 in plaats van een paard 

twe hengst enters te mogen weiden. 

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

hetselve afgeslagen mids dezen. 

 

 

531. Eodem [25 Meij 1784], fol.213vo. 

Op de Requeste van Claas Peters, en Wessel Theunis als voogden van Gerrigie Theunis 

versoekende een sesde part van twe morgen lands gelegen onder Zalk van Claas Schierholt 

aangeerft voor derselve pupille aandeel met de overige erfgenamen te mogen verkopen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van Brunnepe, worden de 

Supplianten in hunne qualiteiten mids dezen geauthoriseerd, om het gelibelleerde land voor 
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het aandeel van derselve pupille te mogen verkopen, mids van deselve voor het perfecteren 

dezer verkoop, behoorlijke approbatie verzoekende, en de geprovenieerde penningen ten 

meesten profijte hunner pupille beleggende. 

 
[In marge]: Den 5 Julij 1784. Op het nader versoek van de Supplianten is de verkoop van het gelibelleerde land 

Voor eene Sa. van      f.1410 - : -  

Waar af insate             3 - : - 

Af de 10de verhoging 

Van f.100 glns.           10 - : - 

Dus resteert      f.1397 - : - 

Geapprobeerd. 

 

 

532. Eodem [25 Meij 1784], fol.214. 

Op de requeste van Pieter Clasen Velt, woonagtig op het Hogeveen in het landschap Drenthe, 

in qualiteit als hoofdmomber van Claasie Roelofs, minderjarige dogter van wijlen Roelof 

Pieters, en Geertje Roelofs verzoekende seker huisie staande in de Buitenhoek op de hoek van 

de Schapensteeg ’t sij opentlijk zonder het gangtje: uit te veilen, het sij uit de hand te 

verkopen onder reserve van de approbatie van H.W.H.A(gtb.). 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het 

verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en word dien ten gevolge de 

Requestrant in sijn qualiteit mids dezen geauthoriseerd, om het gelibelleerde huisie het sij 

publijcq het sij uit de hand te verkopen, mids van de verkoop behoorlijke approbatie 

versoekende. 

 
[In marge]: Den 24 Junij 1784. Op den nadere Requeste is de verkoop van het huisje hier nevens gemeld voor eene Sa. van 

f.200 - : - geapprobeerd. 

 

 

533. Den 1 Junij 1784, fol.214. 

Op de Requeste van Rutger Vogel Stads Meijer op het Haatland, versoekende uitstel van 

betalinge tot den aanstaande hooibouw van sijne verschuldigde pagt. 

Was geapost:  In ’t versoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word het selve 

afgeslagen mids dezen. 

 

 

534. Eodem [1 Junij 1784], fol.214vo. 

Op de Requeste van Sepina Johanna van der Merwede geb(oren) van Heerdt, als moeder en  

wettige voogdesse over hare drie minderjarige kinderen, Jacob Carel Fredrik, Gerharda Judith 

Elisabeth Maria en Adelgonde Johanna Coenders van der Merwede, te kennen gevende dat sij 

voor eenigen tijd versogt hebbende auctorisatie tot het veilen van drie parcelen land, ab 

intestato bij haren kinderen aangeerfd, mids voor het perfecteren van de koop daarvan 

approbatie versoekende, dat dese parceelen respectivelijk voor vierduizend twehondert ses en 

seventig guldens, en het derde parceel voor agthondert en tien guldens, en op aanstaande 

Vrijdag bij Brondender Haarse als na landregte zullende verkogt worden, versoekende dat 

dese gedane inzate moge worden geapprobeerd, en voorts de Suppliante p:q: tot het verder 

Perfecteren van den gementioneerde koop geauctoriseert ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge de Requestrante tot het perfecteren der koop van het gelibelleerde land 

geauctoriseerd, onder inhaesie als bij apostille van Schepenen en Raden van den 15 Januarij 

1784 is verstaan, dat het provenue der kooppenningen voor der minderjarigen aandeel weder 

ten meesten profijte van deselve worde belegd. 
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535. Den 3 Junij 1784, fol.215. 

Op de Requeste van Jan Rutgers de Haan als pagter van de IJsselbrugge dezer Stad over den 

jare 1783 benevens Arend van Dijk en Pieter Berends desselfs borgen en participanten, 

versoekende dat uit aanmerking der buitengewone schade aan dese pagt aan hen lieden op de 

schuld die thans maar bedraagd f.931 - : - als hebbende daar op nog in dese week betaald 

f.129 - : - mag worden geremitteerd f.400 - : - en tot de betalinge van het overige ter Sa. van 

f.531 - : - mag worden verleend uitstel van een maand onder borgtogte van Hendrik de Bruin 

en Gerrit van Heerde en dat den derden Suppliant de pagt ven den IJsselbrug over deser 

lopende jare mag worden gelaten voor eene Sa. van f.1200 - : - in plaats van daarvoor 

beloofde f.2010 - : - . 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word mids dezen geaccordeert, en dien ten 

gevolge aan de Supplianten op het jaar pagt van dezer Stads IJsselbrug, Val en Crane 

verschenen Petri 1784 geremitteerd eene Sa. van vierhondert guldens mids het restant van dat 

jaar ter Somma van vijfhondert een en dertig guldens binnen een maand ten comptoire van 

dezer Stads Domeinen betalende, en de gepraesenteerde borgen sig daarvoor verbindende; En 

zal dan den derden Suppliant Pieter Berends het jaar pagt van voorschrevene brug, val en 

crane sullende verschijnen Petri 1785 voor eene Sa. van twaalfhondert guldens in plaats van 

de uitgeloofde tweduizend tien guldens worden aangeschreven mede onder praestatie der 

geoffereerde borgtogt. 

 

 

536. Den 19 Junij 1784, fol.215vo. 

Op de Requeste van Arend Nieuwenburg Hendr. Zoon en Dries van Gelder als voogden over 

Catharina ten Clooster, en mede Johanna Cristel, verzoekende voor derselver pupille oud 

ongeveer 23 jaren Venia aetatis ten fine en effecte als na regte. 

Was geapost:  De versogte Venia aetatis word mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als 

na regten. 

 

 

537. Eodem [19 Junij 1784], fol.215vo. 

Op de Requeste van Jacob van Dalfsen, Weduwnaar van wijlen Margareta Wijop verzoekende 

voor sijne twe kinderen Hermina van Dalfsen oud bijna twintig jaren, en Jan van Dalfsen oud 

bijna negentien jaren Venia aetatis ten fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De versogte venia aetatis word aan des Suppliants beide kinderen ten Requeste 

gemeld mids dezen geaccordeert ten fine en effecte als na regten. 

 

 

538. Den 21 Junij 1784, fol.216. 

Op de Requeste van den E(dele) Ber. Fred. Schultz als gemagtigde van desselfs broeder Mr. 

G. Schultz te Franeker; te kennen gevende hoe Hendrik Hulleman sig met desselfs huisgezin, 

en vervoering sijner goederen geabsenteerd hebbende, en sonder sijne crediteuren te voldoen; 

en desselfs broeder voorn(oemd) op des absenten huis het Trappie gen(aamt), wegens  

onbetaalde kooppenningen gerigtelijk verbond ad f.2000 - : - is hebbende behalven de daarop 

verschenene renten a dato den 11 September 1778 versoekende dieswegens dat er Curateuren 

in gedagte boedel mogen gesteld worden ten einde voorschreven huis sal kunnen verkogt 

worden en daaruit aan den Requestranten qq. de verschuldigde penningen kunnen betaald 

worden. 
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Was geapost:  De Requestrant de E(dele) B.F. Schultz en Gerrit van Eijken worden mids 

dezen gequalificeert tot Curateuren in den boedel ten Requeste gemeld, en sulks ten fine en 

effecte als na regten. 

 

 

539. Den 21 Junij 1784, fol.216vo. 

Op de Requeste van de bedienaaren der Armen versoekende dat het nagelaatene kind van 

wijlen Jacobus Simons in het Arme Weeshuis mogt worden opgenoomen en verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buiten Vaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd, om het nagelaatene kind van wijlen 

Jacobus Simons in het selve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

540. Eodem [21 Junij 1784], fol.216vo. 

Op de requeste van Menzo Lankhorst verzoekende eenige Maaten die hij van de 

Geestelijkheid in huur heeft te mogen uit bossen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word dezze reise geaccordeerd en zonder 

consequentie in ’t vervolg. 

 

 

541. Den 28 Junij 1784, fol.216vo. 

Op den Requeste van F. Gunning Sr. en Th. Oostenrijk, als Curators van de Nalatenschap van 

wijlen A. van der Straten verzoekende dispositie, hoe het te maken met eenige schulden, bij 

Memorie ten Requeste geannecteerd, en die zij in een zogenaamd Schuldboek van wijlen 

onder hunnen Curateele geweest zijnde A. van der Straaten, nog open staande gevonden 

hadden, doch waar van de betaling geweigerd, en de dugtigheid wierde tegensprooken. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word verstaan, dat wanneer de 

persoonen op de ten Requeste geannecteerde Memorie met handtasting in in eedes plaatse 

zullen hebben verklaard, de daar bij gementioneerde schulden of geheel of ten deele voldaan 

te hebben, of wel deeze schulden met wijlen Alb. van der Straten niet te hebben 

gecontracteerd, in zulk geval de Requestranten in hunne qualiteit daar mede zullen mogen en 

moeten genoegen neemen. 

 

 

542. Den 1 Julij 1784, fol.217. 

Op den requeste van de Gildemeesteren van het St. Willebrordus of Bakkers Gilde te kennen  

gevende hoe, dat twee van hunne Gildemeesteren met naame Jurriaan de Greve en Jurriaan 

van Ulsen overleden zijnde, en hunne keurdag van Gildemeesteren zijnde aanstaande, 

overzulks verzogte om met het aanstellen van een tweede nieuwe Gildemeester tot op het 

volgende jaar te mogen wagten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Broodwegers, word het verzoek ten requeste 

gedaan, geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

543. Den 2 Julij 1784, fol.217vo. 

Op den requeste van Jannes Ruijl verzoekende vier jaaren remissie als van 1781, 1782, 1783 

en 1784 van een Uitgang aan de Geestelijkheid van een huisje te Brunnepe. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique 

goederen, word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zoo als het legd. 
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544. Den 5 Julij 1784, fol.218. 

Op de Requeste van Jan Abraham Auw, Pieter Berends, en Hendrik Rietberg de eerste als 

vader en voogd, en de twe laatste genoemde als voogden over Geertruid Auw en Thomas 

Matthias Auw kinderen van de eersten Requestrant in huwelijk verwekt bij wijlen Anna Vos. 

Verzoekende de halfscheid van een huisje met een hofje daaragter, publijcq ten overstaan van 

de Heeren Hoofdlieden te mogen verkopen. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauctoriseerd, om de gelibelleerde halfscheid van het 

huisie met de hof uit de hand te mogen verkopen, mids voor en al eer dezelve koop te 

perfecteren, daarvan approbatie verzoekende. 

 

 

545. Eodem [5 Julij 1784], fol.218. 

Op de Requeste van de Hoplieden van het Burger Regiment dezer Stad verzoekende om 

geduurende dezer Zomer Maanden Savonds om seven uuren met het geheele Regiment te 

mogen oefenen en dat hun dan toe mag worden geaccordeerd de Sandberg, Greente of 

zodanige andere plaat(s)je als H.W.E.D.H.Agtb. daartoe best geschikt sullen oordeelen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofd Officieren word geconsenteerd in ’t 

verzoek bij den Requeste gedaan, om geduurende dezer Zomer-Maanden des avonds ten 

seven uuren, en buiten schade van iemand, met het Burger Regiment, gelijkerhand, zig in den 

wapenhandel te mogen oeffenen, wordende dezelve daartoe geaccordeerd en toegestaan de 

Greente. 

 

 

546. Eodem [5 Julij 1784], fol.218vo. 

Op de Requeste van B.F. Schultz en G. van Eijken als Curateuren in den geabandonneerden 

boedel van Hendr. Hulleman. Versoekende seker huis het Trappie genaamt, ten overstaan van 

de Heeren Hoofdlieden te mogen verkopen en teffens tot spoedigen afdoening van dien 

boedel bij een publicatie in de Couranten de Crediteuren mogen sommeren, om sig binnen 

sekeren tijd, aan te geven en den dag der verkoping van het huis mede mag worden 

geadverteerd. 

Was geapost:  De verzogte verkoping van het gelibelleerde huis word mids dezen 

geaccordeerd, en den dag daartoe gepraefigeerd op den 12
den

 Augustus aanstaande, en teffens 

aan de Requestranten gepermitteerd, om bij advertissement aan de brug de Crediteuren te 

sommeren, om hunne praetensien binnen sekeren tijd te moeten aangeven. 

 

 

547. Den 12 Julij 1784, fol.219. 

Op de Requeste van N. Wonneman versoekende het sogenaamde Melkpad buiten de Hagen  

Poort (strekkende van de Noordweg, tot aan het einde van de zogenaamde Hongerkamp) te 

mogen bepoten mids het voor hem, zijn erven of regtverkrijgende, de bomen en het 

voorbrengsel van dien, en van de weg, voor hun zullen zijn en blijven. 

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

selve afgeslagen mids dezen. 

 

 

548. Den 15 Julij 1784, fol.219vo. 

Op den requeste van R. Tulleken, versoekende namens de Wede van Jacob van Dijk om een 

woonhuisje staande in de Groene Straat, het welk zij nog met haare voorkinderen in 

gemeenschap heeft uit de hand te mogen verkoopen. 
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Was geapost:  De Suppliant word geauthorizeerd om het gelibelleerde huis te mogen 

verkoopen mitz voor en al eer dezelve koop te perfecteeren daarvan approbatie verzoekende. 

 

 

549. Eodem [15 Julij 1784], fol.219vo. 

Op de requeste van J.C. Buschman geb(oren) Sels, Mr. M. Sels en Mr. Hd. Vitringa 

respective Ehevrouw, swager en aangehuwde heer van Mr. H.J. Buschman, daarbij te kennen 

gevende hoe dat de eerste Remonstrants dogter Arnolda Wobina Buschman genegen is sig in 

den egten staat te begeeven met de Capt(ein) Sluiterman en in welk Huwelijk zij Suppliante, 

als haar aanneemelijk voorkoomende, wat hun aangaat wel compenteeren, maar als de Vader 

van voorschr(even) Arnolda Wobina Buschman prodigus verklaart is oversulks verzogte dat 

H.W.E.D.H.Agtb. het deffect van het Vaderlijk consent wilde suppleeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden, daar op gehoord hebbende de 

consideratien van de respective voogden over Arnolda Wobina Buschman, word het verzoek 

ten requeste gedaan geaccordeerd zoo al het legd. 

 

 

550. Den 19 Julij 1784, fol.220. 

Op den requeste van Anna Margaretha van der Vegt, Wede Gerrit Eijkelboom aangestelde  

Vroedvrouw te Brunnepe verzoekende tot dedommagement van haar gedaane reiskosten 

eenige penningen te willen toeleggen. 

Was geapost:  De Suppliante word tot dedommagement van reiskosten toegestaan twintig 

goudguldens te betaalen door den ontvanger dezer Stads Domeinen uit de lopende Kamer. 

 

551. Den 24 Julij 1784, fol.220. 

Op de requeste van de Capt(ein) Bern. Sluiterman, te kennen gevende dat hij met A. Wobb. 

Buschman op den 16 dezer bij het gerigte van Camperveen in ondertrouw was 

opgesc(h)reeven overzulks verzogt dat de proclamatien van de puije van de Raadhuise mogte 

worden afgekondigt. 

Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden, maar worden de 

Supplianten gelast om sig alhier als de woonplaatse van de aanstaande bruid volgens Stads 

gebruik te laten insc(h)rijven . 

 

 

552. Den 29 Julij 1784, fol.220vo. 

Op de requeste van de Custor en Meesters van de Zweep van de Broeder Kerk te kennen  

gevende dat verscheidene persoonen weigeragtig zijn om het ordinaire stoelegeld in gemelde 

kerk te betaalen, uit hoofde dat er geen dienst thans gedaan wierd, en daardoor merkelijke 

schaade leeden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars worden de Supplianten 

geauthoriseerd om van de eigenaars van de stoelen in de Broederkerk het ordinaire stoelegeld 

af te vorderen als voorheen, sullende de stoelen van sodanige persoonen die sulks 

verweigeren, dadelijk aan voorschr(even) kerk vervallen worden verklaard. 

 

 

553. Den 5 Augustus 1784, fol.221. 

Op de Requeste van Gerrit Berents, Meier op het erve de Kleine Modderkuile, verzoekende 

dat zeker end dijks gelegen bij ’t gemelde erve, omtrent zijn woning, meermalen op Stads 

kosten gemaakt, voor Stads Rekening weder mag worden hersteld, en daartoe het benodigde 

houtwerk geleverd. 
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Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word 

hetselve afgeslagen mids dezen, en oversulks al nog geinhaereerd de uitdrukkelijke aanzage 

om dit werk op zijn kosten te moeten maken, so dat den Suppliant thans nog voor de laatste 

maal serieuselijk word gerecommandeert, om aan de herstelling van den gelibelleerden 

onraad totdesselfs gepagt erve behorende ten eersten te moeten beginnen, en dien binnen ses 

weeken te voltooijen, sullende bij ontstentenis van dien door de tijdelijke Heeren Cameraers 

worden hersteld, welke in sulken val daar toe gelast worden bij dezen. 

 

 

554. Den 5 Augustus 1784, fol.221. 

Op den Requeste van W. Avink verzoekende met het Bolwerk aan den IJssel bij de Karper 

Poort door ’t overlijden van Jan Meijer vaceerende, te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  De Suppliant word met het ten Requeste gementioneerde Bolwerk, tot 

wederzeggens toe, gebeneficeerd. 

 

 

555. Den 9 Augustus 1784, fol.221vo. 

Op den Requeste van Jacobje Willems, in huwelijk zullende treden met Derk Gerrits,  

verzoekende gecontinueerd te mogen worden in de lopende huirjaaren, van Stads Erven aan 

de Roskam op dezelve conditien, als het, zelve door nu wijlen haar Grootvader Marten Brands 

is bemeierd geweest. 

Was geapost:  De Suppliante word met de continuatie der overige huurjaaren, van het Erve 

ten Requeste gemeld, gebeneficeerd. 

 

556. Den 16 Augustus 1784, fol.221vo. 

Op de Requeste van Gerrit Berents versoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat de 

resolutie van den 5
den

 Augustus laatstleden om den onraad bij sijn gepagte erve binnen ses 

weeken te moeten voltooijen, in so verre mogte worden gealtereerd, dat hem Suppliant uitstel 

met het besorgen en ’t maken van het benodigde hout bij en in de gelibelleerde onraad moge 

worden geaccordeert tot op eerstkomende voorjaar. 

Was geapost:  Op het verzoek van den Suppliant ten Requeste gedaan, word om bijzondere 

redenen bij alteratie van ons Apostt(ille) van den 5 Augustus laatstleden aan den Suppliant 

geaccordeerd, de defecten aan desselfs onraad volkomen gerepareerd op te leveren, uiterlijk 

voor den eersten November aanstaande, sullende bij ontstentenis van dien, daarin op desselfs 

kosten worden voorzien, en sal de Suppliant daar en boven over sijne nalatigheid, als dan 

worden gecorrigeerd, ter Schepenen claringe. 

 

 

557. Den 6 September 1784, fol.222. 

Op de Requeste van J.C. Buschman geb(oren) Sels, Mr. M. Sels en Mr. H. Hendr. Vitringa 

respective Ehevrouw, swager, en aangehuwde neef van Mr. M.J. Buschman, versoekende 

suppletie van het vaderlijk consent in het voorgenomen huwelijk van haar dogter en pupille 

Jacoba Josina Buschman met J.G. Krafft, Lieutenant en Adjudant in het twede Bataillon van 

den Generaal Grave d’ Encie wegens de kennelijke onbevoegtheid tot het verlenen van  

consent van der selver vader. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, daarover 

gehoord hebbende, de consideratien van de respective voogden over Jacoba Josina Buschman, 

word het versoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert. 
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558. Den 6 September 1784, fol.222vo. 

Op de requeste van J. Hendriks Pol, Peter Bos, Claas Harms en Jan Beerts, gesamentlijke 

Meieren of Huurlieden der Erven te Wesep, toebehorende aan het G(eertruid) en Cat(harina) 

Gasthuis te kennen gevende; hoe dat zij het ongeluk gehad hebben dat in de gepasseerde jaar 

al hun zaad op het land is verdroogd verders niet in staat waren hun pagtzaad van dat jaar aan 

het voorn(oemde) Gasthuis te kunnen betalen en daarom verzogten dat hun dezelve 

goedgunstig mogt worden geremitteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heren Provisoren van het G(eertruid) en Catr(iena) 

Gasthuis word verstaan dat wanneer de Supplianten in hunne drie volgende pagtjaren de eene 

helft van het gelibelleerde jaar pagtsaad sullen hebben aanbetaald, dat als dan hun de overige 

helft van het zelve zal worden geremitteerd. 

 

 

559. Den 12 September 1784, fol.222vo. 

Op den Requeste van Jan Abraham Houw, P. Berends en H. Rietberg, te samen als voogden 

over de twee minderjaarige kinderen, door den eersten Requestrant bij wijlen Anna Vos in 

egte verwekt, verzoekende approbatie van ééne door hun gedaane verkoop van een half huisje 

op de Vloeddijk, aan opgem(elde) hunne pupillen aangeërft van wijlen derzelver Grootvader 

H.Vos. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden, word het Contract ten Requeste 

annex, met het exhibitum hujus diei getekend, geapprobeerd, zo als het legd. 

 

 

 

560. Den 13 September 1784, fol.223. 

Op de Requeste van de respective Hoplieden van het Burgerregiment dezer Stad versoekende 

permissie tot afvuring en dat tot aan het einde aan het selve regiment binnen veertien dagen 

eerstkomende van Stadswegen twehondert en veertig pond buskruid om te gebruiken ten fine 

voormeld mag worden ter hand gesteld. 

Was geapost:  De Requestranten word tot inkoop van het benodigd kruid ter verrigting van 

de exercitien ten Requeste gemeld, sonder consequentie in het toekomende geaccordeerd eene 

Sa. van twintig ducaten eens te betalen door den Ontfanger dezer Stads Domeinen voor 

Rekening van de Stads Camer 1784. 

 

 

561. Den 13 September 1784, fol.223vo. 

Op den Requeste van Albert Riesebos, verzoekende dat desselfs Erve, toebehoorende aan 

deezer Stads Geestelijkheid, mogt worden overgeschreven ten naame van zijnen Vader Jan 

Riesebos, wiens huis ongelukkiglijk deezer dagen was afgebrand en voor wien hij zijn Erve 

wel wilde inruimen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant desselfs agterstedige pagt en ongelden aan het 

Comptoir der Geestelijkheid zal hebben voldaan, zal het Erve ten Requeste gemeld, voor de 

loopende pagtjaaren aan zijnen Vader J. Riesebos worden aangeschreven. 

 

 

562. Eodem [13 September 1784], fol.223vo. 

Op den requeste van de Burgm. van Berkum en de Professor Petrus Bondam, als 

tegenswoordige besitters van de erfpagt van de zogenaamde Hof en Boomgaarde van het 

geweesene klooster te Brunnepe, daarbij te kennen gevende, hoe dat zij ontwaar zijn 

geworden, dat de aannemer van de zogenaamde Pannekoeken Dijk zoude geauthoriseerd 
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worden om tot reparatie van dezelve de benodigde aarde en zooden te mogen graven en 

spitten uit het land van de Supplianten, en alzoo sij Supplianten, om redenen daarbij 

gedetailleerd vermeende, niet verpligt te zijn om de aarde te moeten leveren tot het maken van 

dien Dijk; overzulks vertrouwde dat H.W.E.D.H.Achtb. de aannemer wel zoude willen 

ordonneeren de weinige benoodigde aarde van de wallender Geestelijke daartegen 

aanleggende Maten te nemen, of indien H.W.E.D.H.Achtb. mogte verkiesen dat voor deeze 

eene reise dewijl dog de besteding thans zo geschied is, de aarde van de slootwallen van der 

Suppliantens land, hetgeen ook Geestelijkheids land is, en maar alleen in erfpagt door de 

Supplianten word bezeten genomen zal worden; Zij alsdan verzogten dat bij apostil mogte 

verklaard worden, dat zulks niet soude strekken tot praejudicie voor haar land, nog in 

consequentie getrokken worden in cas van een onverkogte doorbraak of andere toevallen van 

dien Dijk in ’t vervolg, maar dat sij Supplianten zoude gerekent worden verbleven te zijn in 

haar geheel gelijk voortijds geweest zijn. 

Was geapost:  Vermids de onverpligtheid, om uit het gelibelleerde land de benoodigde aarde 

tot reparatie van den buitenkant van den Dijk aldaar te mogen halen, niet is gebleken, word op 

het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad alnog verstaan, dat de aarde tot 

gedagteherstelling van den Dijk uit het selve land soo nu, als in het vervolg sal moeten 

gehaald worden, tot so lang de Supplianten behoorlijk en legaal sullen hebben beweesen dat 

dit land daartoe niet is geaffecteerd. 

 

 

563. Den 17 September 1784, fol.224vo. 

Op den Requeste van Al. ten Dijke, Wede J. Blom verzoekende dat haare twee minderjarige 

kleinkinderen van wijlen haaren Zoon G. Blom, bij zijne nu mede overledene huisvrouwe G. 

Bruggink in egte verwekt, in het Groot Burger Weeshuis deezer Stad mogen worden 

gealimenteerd. 

Was geapost:  De Buiten Vaderen van de Groot Burgerweezen worden mits deezen 

geauthorizeerd, om de minderjarige kinderen ten Requeste gemeld, in het Groot Burger 

Weeshuis in te neemen en te verpleegen. 

 

 

564. Den 20 September 1784, fol.224vo. 

Op den Requeste van Aaltje Teunis, oud 24 ½ jaar, verzoekende te mogen hebben Veniam 

aetatis. 

Was geapost:  De verzochte Venia aetatis word aan den Suppliante geaccordeerd mits 

deezen, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

565. Den 23 September 1784, fol.225. 

Op den Requeste van de Pagter van het Hoofdgeld over deeze Stad, verzoekende dat aan hem 

parate executie mogte worden geaccordeerd tegens eenige persoonen, op eene Memorie ten 

Requeste geännecteerd met naame genoemd, welke onwillig waaren het Hoofdgeld te 

betaalen. 

Was geapost:  Wanneer de pesoonen, genoemd op de Memorie, bij Requeste geannecteerd,  

binnen den tijd van de eerstkoomende vier weken na waarschouwinge deezes, het door hun 

verschuldigde Hoofdgeld niet zullen hebben voldaan, word de parate executie aan den 

Suppliant geaccordeerd mits dezen: Onverminderd dat ’t den onvermogenden onder dezelve 

zal vrijstaan van dit hun onvermogen te mogen doen blijken, en zich uit dien hoofde van de 

betalinge van het Hoofdgeld te excuseeren. 
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566. Den 4 October 1784, fol.225vo. 

Op de requeste van Rutger Kuiper te kennen gevende hoe dat hij enige tijd geleden een 

Weefgetouw met gereedschappen verkogt had om naar Deventer te Transporteeren, hetwelk 

door den Fabriqueurs D. de Greeve en T. van Groenou is gearresteerd en op het Zegelhuis 

gebragt geworden zonder dat hij bevroeden kan dat zij daartoe in eenige opsigte, als geen Wet 

in die tijd daartegen zijnde beregtigd, zijn geweest en overzulks verzogte dat gemelde D. de 

Greeve en Th. van Goenou mogte worden geinjungeerd en gelast om de kooppenningen ter 

Somma van 70 guldens zoo als hij Suppliant daarvoor bedongen heeft te moeten betaalen cum 

expensis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Zegelaars kan in het verzoek ten requeste 

gedaan niet worden getreeden, maar word het zelve van de hand geweesen, kunnende het 

overige de Suppliant het gelibelleerde Weefgetouw met de gereedschappen van het Zegelhuis 

doen haalen en daar mede na welgevallen handelen, mitz niet buiten dese Stad vervoerende. 

 

 

567. Den 7 October 1784, fol.226. 

Op de Requeste van Hendrik Wolters, Jan Swiers en Jannes Velthuis, Stads Meijers, te 

kennen gevende dat sij Supplianten te samen een end pakwerk op het Heultjes gelegen 

hebben, hetwelk door het laatste hoge bovenwater, en door de Schuiring van sware 

IJsschorsen zodanig ontramponneerd en verloren is geworden dat voor gemeld end pakwerk 

ongeveer 12 a 13 voeten water gespoeld is so dat sij niet in staat sijn het selve op hun kosten 

te repareren, verzoekende dat dese reparatie van dese enkelde reis Stadswegen mogt worden 

hersteld. 

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

hetselve afgeslagen mids dezen, wordende de Supplianten wel serieuselijk gelast, om in 

gevolge den aanzage hun lieden in senatus gedaan, het gelibelleerde End pakwerk, voor den 

eersten November aanstaande te moeten repareren, en in staat brengen, sullende bij 

ontstentenis van dien, en sij lieden over hunne nalatigheid daar en boven ter Schepenen 

klaring worden gecorrigeerd. 

 

 

568. Den 11 October 1784, fol.226vo. 

Op den requeste van de voogden over T.S. van der Wijk en den Executeuren in de boedel van  

wijlen Bmr. A.H. ten Oever, verzoekende zekere Hypothecatie groot f.560 - : - waartoe tot 

onderpand verbonde was zeeker huis en hof gelegen aan de Giethoornsche Zijl ten meeste 

nutte te mogen verkoopen. 

Was geapost:  De Supplianten worden mitz dezen geauthoriseerd om de gelibelleerde 

Hypothecatie ten fine als bij requeste verzogt, te mogen verkoopen mitz egter voor het 

perfecteren van het zelve vooraf de approbatie van Schep(enen) en Raden verzoekende. 

 
 [In marge]: Den 28 October 1784. Op het nader request van gen(oemde voogden verzoekende gem(elde) Hypothecatie 

volgens het daarbij overgelegde Contract te moogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heren Hoofdlieden word de versogte verkoop van het gelibelleerde Hypotheek  

volgens het overgelegde Contract geaccordeerd mitz dat het voorschr(even) onderpand voor de resterende penningen blijven 

geaffecteerd tot de volle afdoening. 

 

 

569. Eodem [11 October 1784], fol.226vo. 

Op de requeste voor de Wede Schepers verzoekende voor haare dogter Geertruid Schepers 

oud 22 jaaren Veniam aetatis. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden word de verzogte Venia aetatis 

geaccordeerd ten fine en effecte als naa regten. 

 

 

570. Den 26 October 1784, fol.227. 

Op den Requeste van Adrs. van Engbrink; eigenaar van twee bouwvallige woonhuizen in de 

Buiten Nieuwstraat, te samen bezwaard met eene Uitgang van f.19 - 16 – verzoekende 

wegens onvermogen remissie van twee agterstedige jaaren Uitgang, en dan voorts van 

denzelven Uitgang geheel te ontheffen. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de beide woonhuizen, ten Requeste genoemd, ten 

genoege van de tijdelijke Kerkmeesteren der Buitenkerke zal hebben gerepareerd, en in 

goeden staat gebragt, zullen de twee jaaren agterstedige Uitgang aan hem worden 

geremitteerd, en dan voorts deeze Uitgang henvorder met de helft worden verminderd. 

 

 

571. Den 28 October 1784, fol.227. 

Op den Requeste van de Eerw(aarde) Predikanten deezer Stad, verzoekende als in voorige  

jaaren, stilstand van de Vrijdag-Morgen Winterbeurt. 

Was geapost:  De Vrijdag-Morgen Winterbeurt zal voor den aanstaanden Winter weder 

mogen stilstaan. 

 

 

572. Den 26 October 1784, fol.227vo. 

Op den Requeste van Vrouwe Gesina Oldenhuis Wede wijlen den Heer Mr. C.W. Ellents, in 

leven Raad en Secretaris van de Landschap Drenthe, te kennen gevende: dat wijlen haare 

Eheman, bij zijn leven, aan haar, en andere geloofwaardige persoonen te kennen had gegeven 

zijne begeerte, dat zeker Familie-Graf, liggende op het Choor van de Boven-Kerk dezer Stad 

op de Zark behouwen met de gecombineerde Wapenen van Verhoef en Ellents gesloten mogt 

blijven ten eeuwigen dagen, en de kosten ver verhoginge, als anders, hem vorders, casu quo 

gedragen worden door de voorschr(even) Kerk: waar tegens hij veerdig was aan 

voorschr(even) Kerk te offereeren eene Sa. van eenduizend Caroli Guldens in vollen 

eigendom: doch ter effectueering waar van zijne tusschengekoomene ziekte en dood hem 

belet had: waarom zij Suppliante, ter voldoening aan de begeerte van haaren Zal(iger) 

Eheman als nu verzogte, dat de tijdelijke Kerkmeesteren van de Boven Kerk mogten worden 

geauthorizeerd, hier over met haar Suppliante te contracteeren. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van de Bovenkerk word 

geconsenteerd in het verzoek ten Requeste gedaan, en zal dienvolgens het Graf daar bij 

gemeld gesloten moeten blijven ten eeuwigen dage en daarvan aantekening worden gedaan op 

den Zark van het Graf zelve, alsmede in het Register der Graven van voorschr(even) Kerk; 

gelijk mede de kosten zo van verhoginge van het zelve Graf, als andere voor het vervolg 

zullen blijven ten laste van voorschr(even) Kerk. Waar tegens, ingevolge het aanbod van de 

Suppliante, en met uitdrukkelijk consent van den Erfgenaam van der Suppliantes wijlen 

Eheman, aan voorschr(even) Kerk in vollen eigendom zal worden gecedeerd en 

getranspoteerd eene Obligatie ten laste van deeze Stad, groot eenduizend Guldens, welke ten 

eeuwigen dage ten voorschr(even) einde zal blijven geaffecteerd, en gebrandtekend naar 

behooren, en voorts daar van aantekening worden gedaan, op den Ligger van Effecten der 

Voorschr(even Kerk. En worden de tijdelijke Kerkmeesteren de voorschr(even) Kerk mits 

Deezen geauthorizeerd, om hetgeen voorschr(even) is, te perfecteeren, en voor het nakoomen 

van dien in het vervolg de nodige voorzieninge te doen. En zal Extract dezes aan 

voorschr(even) Kerkm(eesteren) worden ter handen gesteld, ten fine van derselver narigt. 
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[In marge]: Pro Memoria. Ter voldoeninge aan de Apostille hier nevens, is door Profr. N.W. Schreuder, en desselfs 

Ehevrouw C.G. Meisterlin, als Erfgenaam, in volle eigendom aan de Bovenkerk gecedeerd eene Obligatie groot eenduizend 

Guldens, ten laste deezer Stad, in dato den 10 November 1746, staande ten naame van P.H. Verhoeff, en desselfs Huisvrouwe 

J.G.S. Ellents; en heeft de Suppliante G. Oldenhuis in qualiteit als Vrugtgebruikster, daar bij mede van de lijftugt deezer 

Obligatie gerenuntieerd. En is dezelve Obligatie gebrandmerkt, ten fine als hier nevens geconditioneerd. den 15 November 

1784. 

 

 

573. Den 24 October 1784, fol.228vo. 

Op de Requeste van B. Sluijterman en J.C. Kraft verzoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, dat sij in plaats van Mr. R. Tulleken en L. Masman tot Curateuren over derselver 

Schoonvader mogen worden aangesteld. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word 

mids dezen verstaan, dat d ekosten, ter verzorging en bewaring van der Requestranten 

Schoonvader Mr. M.J. Buschman, op order van Schepenen en Raden noodwendig aangewend, 

binnen den tijd van veertien dagen sullen moeten worden betaald, waarna als dan, of na 

derselver afbetaling op het verzoek ten Requeste gedaan nader zal worden gedisponeerd. 

 

 

574. Den 28 October 1784, fol.228vo. vid: den 11 dito 

Op den Requeste van J. van Dracht, met voorkennisse zijner voogden, verzoekende Veniam 

aetatis. 

Was geapost:  De verzochte Venia aetatis word aan den Suppliant geaccordeert ten fine en 

effecte als naar rechten. 

 

 

575. Den 1 November 1784, fol.229. 

Op de requeste van Coenraad Schinkel en Jan Oostenrijk in qualiteit als voogden over Maria 

Theresia Durand, verzoekende van een Capitaal van f.700 - : - als zij voor haar pupil onder sig 

hebben een gedeelte van te mogen opnemen ter opvoeding van haar gemelde pupil. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthoriseerd om eenhondert guldens van het 

Capitaal ten nutte van haaren pupille te mogen opneemen. 

 

 

576. Den 8 November 1784, fol.229. 

Op den Requeste van Dus. H. de Haan Hugenholtz, verzoekende, om redenen ten Requeste  

geallegeerd, gereleveerd te mogen worden van het effect van de Resolutie van Schep(enen) en 

Rad(en) van [leeg]  houdende bepaaling, dat nieuwberoepene Predikanten, binnen de eerste 

vier jaaren, na hunne beroeping zouden moeten restitueeren den kosten, door de Stad, voor 

hunne losmakinge en andere kosten bij hun beroep na hier betaald, in gevalle zij binnen dien 

tijd van hier naar elders beroepen worden, en zodanige beroeping aanneemen, welke 

Resolutie aan hem niet dan eenige weeken na het ontvangen en aanneemen van zijn Kerklijk 

Beroep, doch wel vóór de approbatie van H.W.H.Achtb. was gecommuniceerd geworden, en 

dus bij zijne aanneeming geen object van zijne bedenkinge had kunnen uitleveren. 

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

overzulks gewezen van de hand. 

 

 

577. Den 15 November 1784, fol.229vo. 

Op den Requeste van Wilhelmina van Hees, Wede wijlen Gerrit ten Hove, verzoekende om 

haare armoede, en zwaaren last van onderhoud van haare minderjaarige kinderen, onder 
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welke eene innocente zoon, jaarlijks 50 Guldens voor alimentatiepenningen te mogen 

ontvangen, van zodanige f.350 - : - als, ten behoeven hunner kinderen nog onder den 

Secret(aris) Rambonnet waaren berustende. 

Was geapost:  De Voogden over het innocente en de twee minderjaarige kinderen, van de 

Suppliante worden geauthorizeerd, om van de f.350 - : - onder Secret(aris) Mr. F.L. 

Rambonnet berustende de Rekeningen volgens opgave geimpendeerd tot nodig onderhoud 

van voorn(oemde) kinderen, ter Sa. van omtrent f.200 - : - uit voorn(oemde) penningen te 

voldoen, en uit de nog resteerende f.150 - : - en de jaarlijksche pagt van het Dronterland ad 

f.50 - : - tot onderhoud van die kinderen aan de Moeder des Weeks uit te reiken twe Guldens, 

zonder meerder, en zulks zo lang die gelden daartoe toereikende zullen worden bevonden. 

 

 

578. Den 17 November 1784, fol.230. 

Op den Requeste van het St. Marcus of Tappers Gilde, verzoekende, dat in gelijkheid van 

andere Gilden, aan hunnen Gilde Knegt mogten worden toegelegd 12 stuivers voor het 

bezorgen van doode lakens en schragen bij overledene Gildebroeders en die van hun 

huisgezin, waarin zommige van derzelve Erfgenaamen nu weigerachtig waaren, bij defect van 

klaare dispositie in hunne Gildewet. 

Was geapost:  Word verstaan, dat de Gildeknegt van der Supplianten Gilde, voor het 

bezorgen de Doodenlakens en Schragen, in gelijkheid als zulks bij andere Gildens plaats 

heeft, voor elken overledenen Gildebroeders, of iemand van desselfs huisgezin zal mogen en 

kunnen vorderen, en aan hem betaald worden twaalf stuivers. 

 

 

 

579. Den 22 November 1784, fol.230vo. 

Op de Requeste van de Advocaat Tulleken versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen, dat de erven van Wicher Jans Tibout en Fije Gerrits Femde den nagelaten boedel 

mogen scheiden, sonder dat sulks ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden geschiede. 

Was geapost:  De Requestranten, of erfgenamen van den gelibelleerden boedel worden mids 

dezen geauthoriseerd, ten fine als bij de Requeste verzogd. 

 

 

580. Den 23 November 1784, fol.231. 

Op de requeste van de Wesemeesteren van het Burger Weeshuis, verzoekende om ten 

requeste geallegeerde redenen de boedel van wijlen de Wede van G. Blom, waarvan de 2 

kinderen in het zelvde huis zijn opgenoomen, onder beneficie van Inventaris te mogen 

adieeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Burger Weeshuis word de 

verzogte beneficie van Inventaris geaccordeerd ten fine en effecte als na regten. 

 

 

581. Den 3 December 1784, fol.231. 

Op de Requeste van diverse eigenaren der huisen buiten de Hagenpoort, verzoekende 

reparatie van de Noordweg. 

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

hetzelve afgeslagen mids dezen; voorts word de Supplianten wel serieuselijk 

gerecommandeerd om de Voetpaden voor hunne huisen heengaande als tot derselven 

privatien laste gehorende, met den eersten behoorlijk in ordre te brengen en passabel te 

maken. 
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582. Den 3 December 1784, fol.231vo. 

Op de requeste van de Wede van Berend *Caster, verzoekende dat twee onmondige kinderen 

van wijlen haare Zuster in het Arme Weeshuis mogen worden verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren worden den Buiten Vaders van het 

Arme Weeshuis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen, in het gem(elde) huis op te 

nemen en te verplegen. 

 

 

583. Den 6 December (1784), fol.231vo. 

Op de requeste van Grietie Derksz. Verzoekende in het Gasthuis te mogen worden 

ingenomen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis, 

worden de Kermeesteren van het gem(elde) huis geauthoriseerd om de Suppliante in het 

zelfde huis in te nemen. 

 

 

584. Den 14 December 1784, fol.231vo. 

Op de requeste van E.B. van Campen en J.C. Evers als Executeuren testamentair in den 

nagelaten boedel van wijlen Marguereta Cramer Wede wijlen B. van Schoonheten te kennen 

gevende hoe dat in gemelde boedel sig bevind enige akkers bouw en hooijland, en dewijl over 

gemelde goederen proces word gevoerd, overzulks verzogte dat zij mogte worden 

gequalificeerd die landereien voor een of meerder jaaren te mogen verhuuren. 

Was geapost:  De Supplianten worden in hunne qualiteit mitz dezen geauthorizeerd, om ’t ten 

requeste gementioneerd land, voor een jaar ten meeste profijte te mogen verhuuren. 

 

 

585. Den 14 December 1784, fol.232. 

Op den Requeste van de Wede Philips Heiliger, Rutger Geers, en Jannes Ruijl, verzoekende, 

om hunne notoire armoede, remissie van eenige jaaren agterstedige Uitgangen uit hunne 

huisen in Brunnepen, aan dezer Stads Geestelijkheid. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant de loopende Uitgang zo Paasschen 1785 aanstaande zal 

verschijnen promptelijk zal hebben voldaan, zullen de agterstedige jaaren Uitgang aan 

dezelven worden geremitteerd. 

 
[In marge]: NB. 

Wede Heiligert over 1781 – 84      f.7 - : - 

Rutger Geers  1783 en 1784 ,,.3 - 6 - 

Jannes Ruijl   1781 – 1784  ,,.18 - 8 - 

 

 

586. Den 26 December 1784, fol.232vo. 

Op den Requeste van Wolter Roelof van der Sluis, pagter van het middel van ’s Lands 

Geslacht over den jaare 1783 verzoekende parate executie tegens de persoon van H. van de 

Rhijn, woonachtig alhier, en weigerachtig om hem te voldoen, zodanige boeten en kosten, 

waarin hij bij sententie van de Heeren Ords. Gedeputeerden van den 8 September 

laatst(leden), wegens contraventie in dit middel is gecondemneert. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagde H. van de Rhijn, na gedaane waarschouwinge binnen  

veertiendagen den Suppliant niet zal hebben klaagloos gesteld, word de parate executie tegens 

denzelven geaccordeerd mits dezen.  
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587. Den 6 Januarij 1785, fol.233. 

Op de requeste van B.S. Sluijterman en J.G. Kraft, verzoekende eenige huisen toebehoorende 

aan derzelver Schoonvader M.J.C. Buschman, om redenen daarbij geallegeerd mogte 

verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden hierover hebbende ingenoomen de 

Consideratien van de Curateuren, worden de Supplianten nevens derzelver Schoonmoeder 

gelast, om binnen de tijd van vier weeken te informeeren en aan Schepenen en Raden over te 

geeven, een pertinente staat van deser boedels, vervat(t)ende de effecten, benevens een 

Memorie van de schulden daarin bevonden wordende, zullende als dan na de op ’t verzoek ten 

requeste gedaan worden gedisponeerd. 

 

 

588. Den 20 Januarij 1785, fol.233vo. 

Op den Requeste van Justus Verster, Lieut(enan)t onder het Reg(imen)t van den Generaal 

D’Euvie 2
de

 Bataillon, door den Ed(ele) Gerichte deezer Stad in Ondertrouw opgenoomen met 

Wilhelmina Judith Eekhout jonge dochter, van hier; Verzoekende, wegens de thands onzekere 

verblijf-en Guarnisoens-plaatsen der Militairen dat de drie Huwlijks-Proclamatien in stede 

van 8 tot 8 dagen, geschieden mogten op den 20. 24. en 27 deezer Maand. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legd. 

 

 

 

589. Den 3 Februarij 1785, fol.233vo. 

Op den Requeste van Marie Bureau, Wede Bouchonneau, verzoekende Veniam aetatis voor 

haare nog minderjaarige dochter Maria oud ruim 22 jaaren, en van goede conduite. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan des Suppliantes dochter geaccordeerd, ten 

fine en effecte, als naar rechten. 

 

 

590. Eodem [3 Februarij 1785], fol.234. 

Op den Requeste van Jacob Schaap, verzoekende wegens desselfs hoogen Ouderdom van 70 

jaaren, en groote armoede, remissie van zijne agterstedige jaaren Uitgang aan de 

Geestelijkheid ad twee Guldens, vier stuivers jaarlijks. 

Was geapost:  De agterstedige jaaren Uitgang tot Paasschen 1785 inclusive, worden aan den 

Suppliant geremitteerd mids deezen. 

 

 

591. Den 10 Februarij 1785, fol.234. 

Op den Requeste van Pieter Berends en Hendrik Rietberg in qualiteit als Voogden over de  

minderjaarige kinderen van Abraham Auwe. Verzoekende tweehonderd Guldens van 

derzelver Pupillen, te mogen vestigen op het huis van derzelver Vader Abr. Auwe. 

Was geapost:  De Supplianten in hunne qualiteit worden mits dezen geauthorizeerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

592. Den 21 Februarij 1785, fol.234vo. 
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Op de Requeste van de Erven Peter Adolfs, Meijer van het erve No.53 thans overleden zijnde, 

dieswegens versoekende dat het selve erve weder aan hun jongste broeder Gerrit Adolfs moge 

worden overgeschreven. 

Was geapost:  Het versoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge Gerrit Adolfs in plaats van desselfs overleden broeder als Meijer van het erve No.53 

geadmitteerd, mids de conditien van verpagtinge voldoende. 

 

 

593. Eodem [21 Februarij 1785], fol.234vo. 

Op de Requeste van de Wede Gerrit Eijkelboom versoekende om ten Requeste geallegeerde 

redenen een vermeerdering van tractament met 50 guldens. 

Was geapost:  De Suppliante word begunstigd met vijfentwintig guldens eens te betalen door 

den Ontfanger dezer Stads Domeinen voor rekening van de Stads Camer 1784. 

 

 

594. Den 24 Februarij 1785, fol.235. 

Op de requeste van de gebroeders Horsink en Willem van Grafhorst, Adelborsten onder de 

Compagnie van den Hopman B.F. Schultz; te kennen geevende hoe dat zij eenige tijd 

geleeden, geroepen zijnde tot adsistentie in een rusie tusschen eenige Burgeren en Militairen 

eenige quetzuuren bekoomen hadden waardoor zij buiten staat zijn geweest om ruim veertien 

dagen te kunnen werken en bovendien pijn en smart geleden hebben, verzoekende 

daaromtrent schadeloos gesteld te worden, hetgeen zij voor een ieder van hun stelde op 8 

gulden. 

Was geapost:  De Supplianten worden ieder gebeneficeerd met vijf Goudguldens te betalen 

door den Ontvanger deezer Stads Domeinen uit de lopende Kamer. 

 

595. Den 3 Maart 1785, fol.235. 

Op de requeste van Cornelis van de Lande, en Martina Maria Valencijn, Ehelieden alsmede 

Herman Jan Croff en Wilhelmina Johanna Valencijn, Ehelieden, verzoekende om daar bij 

geallegeerde redenen de boedel van derzelver overledene Vader de Hr. Burgemeester 

Martinus Valencijn onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  De verzogte beneficie van Inventaris word mitz desen geaccordeerd ten fine en 

effecte als naa regten. 

 
[In Marge]: vid. 19 April 1785. 

 

 

596. Den 7 Maart 1785, fol.235vo. 

Op de Requeste van Jannes Schallenberg, en Hendrik Schallenberg, versoekende de eerste  

Suppliant Meijer van een Buitendijks erve op de twede Suppliant met desselfs bewilliginge  

mag worden overgeschreven. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen ge accordeerd, en dien ten  

gevolge de overschrijvinge van het gelibelleerde erve op den tweden Requestrant Hendrik 

Schallenberg geconsenteerd, onder die mids, dat aan de Conditien van verpagtinge behoorlijk 

voldoen. 

 

 

597. Den 11 Maart 1785, fol.236. 

Op de Requeste van Egbert Jans en Jan Riesebos sig op den 2 Febr(uarij) 1784 als borgen 

hebbende ingelaten voor Gerrit Jans als huirder van 18 M(orgen) lands ’t H(eiligen) G(eesten) 
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Gasthuis toebehoorende, dat sij tot dese borgtogt, door persuasive middelen, van niet als voor 

eenige weken daaraan te sullen verbonden blijven sig geengageert hadden, dat dese borgtogt 

haar ten uitersten nadelig zijnde vermids de voorschr(even) huurder daarvan niets betaald en 

selfs is geexecuseerd geworden. Verzoekende dat dit voorschr(even) land aan hun als 

principale huurders voor de nog twe volgende huurjaren mag worden geaccordeerd en voor 

f.220 - : - in plaats van f.264 - : - jaarlijks met aanneming van het reeds verschenen en nog 

onbetaalde pagtjaar binnen den tijd van 14 dagen te sullen voldoen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis word de Supplianten de huren van het gelibelleerde land voor de twe resterende 

jaren in huure geaccordeerd, en sulks voor de verminderde pagt van f.220 - : - jaarlijks mids 

dan nog het verschuldigde jaar pagt ad f.264 - : - binnen 14 dagen betalen. 

 

 

598. Den 11 Maart 1785, fol.236vo. 

Op de requeste van Gerrit Dutman, te kennen gevende dat zijn vrouw Hendikje Hendriks was 

komen te overlijden, nalatende een Zoon genaamd Hendrik sijnde een onechteling voor het 

ingaan des Huwelijks buijten hem Suppliant verwekt oud sestien jaaren, versoekende dat het 

zelve in het Arme Weeshuis mogt worden gealimenteerd. 

Was geapost:  De buiten Vaders van het Arme Weeshuis worden mits desen geauthoriseerd, 

om het ten requeste gelibelleerde kind, in het voorschr(even) huis op te neemen en te 

verplegen. 

 

 

599. Eodem [11 Maart 1785], fol.236vo. 

Op de requeste van Jan van Dijk Hendr.Z. en Jacob Reijer van Eem in qualiteit als Curators in  

den Insolventen boedel van wijlen Gerrit Dirksen van Nimwegen, te kennen gevende hoe dat  

in gemelten boedel opdoet eene praetensie ten lasten den Gemeensman H.J. Croff groot  

f.247 - 5 – heerkoomende van verdiende arbeidlonen en leverantien in het jaar 1779, en 

waartegens denzelven weder Competeerd eene Somma van f.65 - 10 – spruitende uit gedane 

leverantie van hout, ankers en ijserwerk, en welk in gevolge gemaakte Conventie met 

gen(oemde) G.D. van Nimwegen soude moeten korten op hetgeen aan de boedel nog schuldig 

is, verzoekende in voegen voormeld met meer genoemde Gemeensm(an) H.J. Croff de 

wederzijdsche praetensien te mogen liquideren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, en op de 

verklaring door de Gemeensm(an) H.J. Croff gedaan, worden de Supplianten gequalificeerd 

om met voorschr(even) Gemeensman H.J. Croff omtrent de ten requeste gelibelleerde 

praetensien te mogen liquideeren. 

 

 

600. Den 14 Maart 1785, fol.237. 

Op den Requeste van Mr. J.B. Forsten, in den voorigen jaare bij aankoop zijnde gebeneficeerd 

met het Groote Burgerrecht deezer Stad, te kennen gevende, dat hij hier reeds een huis gekogt 

hadde, en zijne Zaaken in Groningen, zijne voorige woonplaats, reeds zo verre geschikt 

hadde, dat hij nog in dit Voorjaar met zijne vaste wooninge na hier zoude kunnen koomen, 

waar toe hij reeds zijne praeparatien gemaakt hadde: doch vermits de hooge Zwangerheid 

zijner Ehevrouw M. Hubert, die haar de reize naar hier in dit saisoen onmooglijk maakte, 

verzoekende, dat het kind of kinderen, waar van dezelve vóór haare aanstaande reize na hier 

bevallen mogte, mogten gehouden worden als hier te zijn geboren, en overzulks 

geconsidereerd als gebooren Groot-Burgers. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geäccordeerd zo als het legd, en zal of 

zullen overzulks het kind of kinderen, waarvan des Suppliants Ehevrouw eerlang staat verlost 

te worden, gehouden worden als hier te zijn gebooren. 

 
[In marge]: Deeze jonggeboorne te Groningen is geweest een Zoon, Hermen Everhard. Geb. 28 April 1785.  

 

 

601. Den 4 April 1785, fol.238. 

Op den Requeste van Hermen ten Hove, verzoekende tot Onderhoud zijner kinderen te mogen 

profiteeren van de revenuen van eene Sa. van tweehonderd guldens, aan zijne minderjaarige 

kinderen aangeërft van eene te Amst(erdam) gestorvene Oud Moeie, en de Voogden 

geauthorizeerd tot de jaarlijksche uittellinge daar van. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, word geaccordeerd, zo als het legd: en 

dienvolgens des Suppliants minderjaarige kinderen voogden geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

602. Den 11 April (1785), fol.238. 

Op den Requeste van W.A.J. Bruining te kennen gevende, hoe dat hij in de jaaren 1775 aan  

wijlen Bmr. Ten Oever heeft geleend gehad f.150 - : - met belofte van ten eerste te sullen 

restitueeren, maar sulks niet heeft kunnen verkrijgen en thans de Hr. Burgm. Ten Oever 

overleden zijnde versogt dat hem behoorlijke interest van dat Capitaal voor die jaaren mogt 

worden gegeeven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de 

Executeuren in de boedel van wijlen de Heer Burgem. ten Oever geauthoriseerd om de 

Suppliant omtrent de gelibelleerde praetensie klageloos te stellen. 

 

603. Den 19 April 1785, fol.238vo. 

Op de requeste van Cornelis van de Lande en Martina Maria Valencijn Ehelieden; alsmede 

Herman Jan Croff en Wihelmina Johanna Henrica Valencijn mede Ehelieden, verzoekende 

om ten requeste geallegeerde redenen nog ses weeken bij de reeds geaccordeerde termijn om 

de boedel van wijlen derzelver Vader de Hr. Burgem. Valencijn te mogen aanvaarden. 

Was geapost:  Op het rapport va de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier; daarover 

gehoord hebbende den Crediteuren word de versogte termijn van ses weeken geaccordeerd 

ten fine en effecte als na rechten. 

 
[In marge]: vid den 3 Maart 1785. Den 9 Maij 1785. Is voorschr(even) boedel hare geadieerd vid boek van recognitien 

ad h D. 

 

 

604. Den 21 April 1785, fol.238vo. 

Op de requeste van Roelofjen Lindeboom versoekende het Arme Weeshuis te mogen 

afkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis word de 

versogte afkoop aan de Suppliante geaccordeerd tegens betaling van seventig guldens. 

 

 

605. Den 9 Meij 1785, fol.239. 

Op den Requeste van Claas van Vollenho, verzoekende den nagelaten Boedel van wijlen zijne 

Zuster Jannetje de Rooij Wede wijlen H. van Veessen door de gebroeders W. en Egb. de 

Rooij, onder beneficie van Inventaris te mogen doen aanvaarden. 
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Was geapost:  De verzogte beneficie van Inventaris word geäccordeerd mits deezen ten fine 

en effecte als naar rechten. 

 

 

606. Den 19 Meij 1785, fol.239. 

Op den requeste van Jan Riesebos te kennen gevende hoe dat hem en Egbert Jans als borgen 

voor Gerrit Jans, volgens apostil den 11 Maart 1785 was opgelegd op de verschuldigde pagt 

van voorschr(even) G. Jans a f.264 - : - binnen 14 dagen te betalen, dat hij ook een gedeelte 

van sijn portie hadde betaald, maar dewijl sijn participant E. Jans nog in gebreeken bleev, om 

sijn gedeelte te betalen, en hij dus verpligt soude worden dat gedeelte ook te betaalen, 

oversulks versogt, dat van de resterende pagtpenningen uitstel mogte gegeven worden tot de 

volgende verschijndag. 

Was geapost:  In het versoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden, en oversulks 

van de hand geweesen. 

 

 

607. Den 23 Maij 1785, fol.239vo. 

Op den requeste van de Commissarissen Directeuren der hier opgerechte Praebende Societeit,  

te kennen gevende dat zij verpligt zijnde rekening van hunne administratie te doen, en 

versogten dat daar toe een gewoone Commissie van vier Heeren met een Secretaris mogte 

worden benoemd, om ten overstaan van deselve rekening te doen, en slaande daartoe den dag 

van Donderdag den 21 Julij aanstaande, of zodanige anderen als H.W.E.D.H. daartoe gelieven 

te bepalen. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan, word geaccordeerd, en de voorgeslagene dag 

van den 21 Julij aanstaande tot het doen van de rekening geagreerd. 

 

 

608. Den 25 Meij 1785, fol.239vo. 

Op den Requeste van Aaltje Nagelhout Wede van Dijk, oud 84 jaaren, verzoekende voor eene 

Sa. van f.200 - : - en haare na te laten goederen met eene Kostkoopersproeve in het H(eiligen) 

Geesten Gasthuis te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd zo als het legd, en 

dienvolgens de Kerkmeesteren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis, geauthorizeerd ten fine 

als bij Requeste gemeld. 

 

 

609. Den 26 Meij 1785, fol.240. 

Op de Requeste van Egbert Dolfs en Daniel Theune, verzoekende dat H.W.H.A. aan de 

Supplianten voor de extra ordi(naire) kosten welke zij aan derselver pakwerken moeten 

besteden, waarvan de onkosten sjaarlijks wel twe honderd guldens souden bedragen een 

convenable jaarlijkse toeslag gelieven toe te leggen. 

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

hetzelve afgeslagen mids dezen. 

 

 

610. Eodem [26 Meij 1785], fol.240. 

Op de requeste van Wouter Swarts en Driesje Visscher Wede van Claas Meijboom in leven 

ordinaris Beurt Schipper van dese Stad op Amsterdam, te kennen gevende, hoe dat sij 

voornemens sijn sig samen in den egten staat te begeven, en oversulks versogten dat de eerste 
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Suppliant als ordinaris Beurt Schipper van hier op Amsterdam mogt worden aangesteld, en 

ten dien mede begunstigd met de Kleine Burgerschap deser Stad. 

Was geapost:  De beiden versoeken ten Requeste gedaan, word mits desen geaccordeerd, 

zoals dezelve liggen, en oversulks de eerste Suppliant gebeneficeerd met het ordinaris Veer 

van hier op Amsterdam en vice versa, als mede met de Kleine Burgerschap dese Stad, mits 

doende den eed daartoe staande. 

 

 

611. Den 26 Meij 1785, fol.240vo. 

Op den Requeste van Frans Caspar Snitger, Orgelmaker woonagtig te Groningen, te kennen 

gevende, dat zijn Schoon Vader Albertus Anthon Hinsz, die zints veele jaaren de Orgelen 

deezer Stad, bij jaarlijksche aanneminge hadde onderhouden, overleden was, en overzulks 

verzoekende, in Stede van voorn(oemd) desselfs Schoonvader met het zelve onderhoud te 

mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Orgels en Klokkenspel, 

word het onderhoud der vier Stads Orgelen voor den tijd van drie jaaren ingaande met deezen 

jaare 1785, en eindigende met den jaare 1787 beide incluis, aan den Suppliant aanbesteed 

voor eene Sa. van eenhonderd Guldens, na het afloopen van elk jaar te betalen op Ordonnantie 

door den Ontvanger deezer Stads Domeinen: en zal de Suppliant gehouden zijn 

voorz(chreven) Stads Orgelen jaarlijks tweemaal te stemmen, en in goeder ordre op te 

leveren, ook de defecte pijpen herstellen, en zo nodig vernieuwen, en de Orgelwerken en 

kasjen van binnen schoon te houden, alles ten genoegen van Heeren Gecommitteerden 

voornoemd. 

 
[In marge]:  

1785. December. Betaald voor 1785. 

1786 October betaald voor 1786, 1787. 

1789 Junij betaald voor 1788! 

1789 December betaald voor 1789. 

Zie voorders het Apostil van den 6den December 1790. 

612. Den 11
den

 Junij 1785, fol.241. 

Op den Requeste van J.G. Kraft verzoekende approbatie van zeker Koop Contract over een 

klein huisje in de Morrhen Steeg zijne Vrouw toekoomende, en door desselfs Schoonmoeder 

in de minderjaarigheid zijner Vrouw onder de hand favorabel verkogt. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd zo als het legd, en het 

Contract daar bij gemeld overzulks geäpprobeerd mids deezen. 

 

 

613. Den 20 Junij 1785, fol.241. 

Op den Requeste van M. Lankhorst, en W. Dekker, verzoekende dat tot voorkoominge van  

bedrog in het hooiwegen, vier beëdigde hooiwegers mogten worden aangesteld, slaande 

daartoe reeds 2 persoonen voor. 

Was geapost:  In het verzoek ten Requeste gedaan, kan, vermits het notoire nieuw bezwaar  

voor de goede Burgereie daar in resideerende, niet worden getreden, en word overzulks 

geweezen van de hand. 

 

 

614. Den 20 Junij 1785, fol.241vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het Turfdragers Gilde, klagende over het 

opkoopen en dan weder uitventen van Turf uit de Praamen door particuliere persoonen, 

hetgeen bij ordonn(antie) van 1713 alleen aan Turf-dragers-meeters- en vulsters verboden 

was. 
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Was geapost:  Op het rapport der Heeren Broodwegeren word bij Ampliatie van de Resolutie 

van den 14
den

 Februarij 1713, verstaan: dat niemand, wie hij ook zijn moge, direct of indirect 

eenige Turf van de Turf Schipperen zal mogen koopen, om die uit de Praamen wederom aan 

anderen uitte venten, bij verbeurte van zodanige Turf half ten profijte van der Supplianten 

Gilde en half van dezer Stads Arme Weezen, en zal iemand, Turf uit eene Praam koopende, 

die direct op zijn eigen zolder of Pakhuis, en nergens anders, mogen opslaan. 

 

 

615. Den 25 Junij 1785, fol.241vo. 

Op den Requeste van Tijmen Peter Prins, verzoekende zich van het Groot Burger Weeshuis 

deezer Stad te mogen vrijkoopen, ingevolge de Resolutie daarvan zijnde. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd zo als het ligd, en 

dienvolgens de Buiten Vaderen van de Groot Burger Weezen geauthorizeerd, ten fine als 

daarbij gemeld. 

 

 

616. Den 2 Julij 1785, fol.242. 

Op den Requeste van Jan Westendorp, verzoekende weder te mogen inlossen zijn woonhuis, 

Erve en Wheere, zo als voor eenige dagen door Dries van Gelder bij Executie is verkogt 

geworden. 

Was geapost:  De verzogte losse word aan den Suppliant geaccordeerd, als naar Stadrechte. 

 

 

617. Den 16 Julij 1785, fol.242. 

Op den Requeste van J. van Dijk H.Z. en A.J. van der Stege, in qualiteit als Executeuren van 

de nalatenschap van wijlen Beeltje Gerrits Coster, gehuwd geweest aan Albert Arend van der 

Spoelde, te samen gezeten hebbende in gemeenschap van goederen, en bij Testamentaire 

Dispositie bepaald hebbende dat de roerende of telbaare goederen haarer nalatenschap, die na 

dode der langste levende, en na het eindigen der tugt zouden overig zijn zouden gaan na die 

zijde hunner Erfgenaamen, van welke die goederen zijn van daan gekoomen: Verzoekende 

decisie de plano, of zekere schuld van f.400 - : - Guldens, zo door de man ten Huwlijk 

aangebragt, en bij eene onderhandsche schuldbekentenisse op één zijner vaste goederen in 

Mastebroek gevestigd was, uit den gemeenen boedel, dan wel alleen uit de mans halve 

nalatenschap behoord betaald te worden. 

Was geapost:  Word tot ontscheidinge van Partheien verstaan, dat de ten Requeste 

gementioneerde Sa. van vierhonderd Guldens, moeten gebragt worden alleen ten lasten van de 

nalatenschap van Albert Arend van der Spoelde. 

 

 

618. Den 1 Augustus 1785, fol.242vo. 

Op den Requeste van J.B. Forsten verzoekende approbatie van den koop van het huis van zij- 

ne Zuster, de Wede Z.L. Forsten, in de Boven Nieuwstraat, aan hem, voor eene Sa. van  

f.3700 - : - voor zo verre het haare minderjaarige dochter aangaat. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde koop word geapprobeerd mids deezen. 

 

 

619. Den 6 Augustus 1785, fol.243. 

Op de requeste van Henricus Bijsterbosch, te kennen gevende hoe dat hij eenige oude 

raamposten had staan, versoekende te moogen weeten of hij dezelve naa buiten mag 

vervoeren zooals die nu zijn, dan of hij deselve eerst tot brandhoud sal moeten laaten kappen. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Zegelaars word de Suppliant geaccordeerd, om 

met de gelibelleerde raamposten, als niet tot de Duffelfabrieq behoorende, te mogen handelen 

naa sijne goede raade. 

 

 

620. Eodem [6 Augustus 1785], fol.243. 

Op den Requeste van de Broeders en Zusters van G. van Nunspeet oud 23 jaaren, en van goed 

gedrag, verzoekende voor denzelven Veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis word aan Gerrit van Nunspeet geaccordeerd, ten 

fine en effecte als naar rechten. 

 

 

621. Den 8 Augustus 1785, fol.243. 

Op den requeste van Johanna Maria Nuis, versoekende het Arme Weeshuis voor de bepaalde 

Somma van seventig guldens te mogen afkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de heeren Provisooren van het Arme Weeshuis word de 

versogte afkoop aan de Suppliante voor de bepaalde Somma van seventig guldens 

geaccordeerd. 

 

 

622. Den 24 Augustus 1785, fol.243vo. 

Op de Requeste van de Hopluiden van het Burgerregiment versoekende ter verrigtinge hunner 

exercitien met drie malen te vuuren driehonder lb. Buskruid. 

Was geapost:  De Requestranten worden ter verrigtinge der gelibelleerde exercitien 

provisioneel geaccordeerd, twe honderd ponden buskruid, en word ten dien fine de Commies 

van Stads Magazijnen tot uitreikinge van voorschr(even) Stadskruid mids dezen 

geauthoriseerd. 

Den 23 September 1785 op de propositie in senatu gedaan nog f40 lb. Buskruid geaccordeerd. 

623. Eodem [24 Augustus 1785], fol.243vo. 

Op de Requeste van de Leden van het genoodschap tot de wapenhandel verzoekende mede 

het nodig kruid ter afvuuringe. 

Was geapost:  Als op vorige Requeste; met die veranderinge, dat aan de Requestranten 

eenhonderd vijf en seventig ponden buskruid zijn geaccordeerd. 

 

 

624. Den 22 Augustus 1785, fol.243vo. 

Op de Requeste van R. Tulleken Scholtus van IJsselmuiden, versoekende om daarbij  

geallegeerde redenen dat de Amptt Dienaar van sijn Scholtampt van het betalen van het 

bruggegeld mag weesen gelibereerd, ten minste voor die tijd dat de fungeerende Schout van 

IJsselmuiden binnen deeze Stad mag Domicilieeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad, word verstaan, dat de 

gelibelleerde amptt dienaar zal kunnen volstaan met het betaalen van eene gulden, wanneer 

hij te voet koomt, en eene gulden tien stuivers wanneer hij te paard begeert te koomen, sijnde 

het tantum als door de Ingesetenen van IJsselmuiden die in accoord sijn, word betaald. 

 

 

625. Den 29 Augustus 1785, fol.244. 

Op den Requeste van J.H. Lusanet de la Sablonière, verzoekende tot wedervoortzettinge 

zijner Studien, die door het inmiddels aanneemen van een Gouverneursplaats, welke hij 
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wegens het abandonneeren der Studien zijner Eleve, hadde moeten quiteeren, voor een jaar 

waaren geinterrumpeerd, van Stadswegen met een Subsidie te mogen worden gebeneficeerd. 

Was geapost: De Suppliant word tot voortzettinge Zijner Studien gebeneficeerd met 

eenhonderd vijfentwintig Guldens, ééns, te betalen door den Ontvanger deezer Stads 

Ecclesiastique goederen, uit de lopende Kamer. 

 
[Inmarge]: Den 5 September 1785. Is op een gelijk verzoek van …Erkelens, dezelve mede extraordonarie ten zelven einde 

gebeneficeert met vijfenzeventig Gulden. 

Den 17 September 1786. Is op een gelijk verzoek van beide gelijke Dispositie gevallen. 
 

 

626. Den 29 Augustus 1785, fol.244vo. 

Op de requeste van de Voogden over Philippus Johannes Verhagen oud 21 jaaren 

verzoekende voor denzelven Veniam aetatis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Supplianten Pupil de verzogte Venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

627. Den 5 September 1785, fol.244vo. 

Op den Requeste van Egbert Schallenberg en Gerrit Hoefhamer, als Voogden over Femmigje 

de Haas, eenige minderjaarige dochter van wijlen Pieter de Haas verzoekende tot aankoop van 

het Wollenaaister(s) Gilde, en verder etablissement van hunne pupille, van derzelver bewijs 

ad f.700 - : - te mogen emploieeren f.150 - : - Guldens. 

Was geapost:  het verzoek ten Requeste gedaan, word bij dezen geaccordeerd, zo als het legd. 

 

 

628. Den 29 September 1785, fol.244vo. 

Op de requeste van Anna Catrina van Lill Weduwe wijlen A. Opperdoes Jongemaets 

benevens haare beide dogters J. en E. Jongemaets te kennen gevende, dat zij eerste Suppliant 

op den 9 Januarij 1767 heeft beswaart een obligatie groot f.1000 - : - voor een Capitaal van 

f.800 - : - aan hare kinderen te hebben gelegateerd (en) te hebben beswaart, verzoekende om 

daarbij geallegeerde redenen, dat het verband van voorseide obligatie uit het boek van 

Recognitien mogte worden geroijeert. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word 

het verzoek ten requeste geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

629. Den 29 September 1785, fol.245. 

Op de Requeste van Jan van Dijk Hendriks Zoon in qualiteit als Voogd over de vijf  

nagelatene minderjarige kinderen van wijlen Jacob Reijer van Eem in leven Grootburger en  

Inwoonder dezer Stad , met namen Aleida Willemina van Eem oud 18 jaren, Alida Margrita 

oud 14 jaren, Gesina Catharina oud 12 jaren, Arend Jan oud 11 jaren, en Geertruid Margrita 

van Eem oud 9 jaren versoekende, vermids er geene middelenzijn, waarvan hunnen worden 

gesustenteerd dat deselve in het Grootburger huis mogen worden ingenomen. 

Was geapost:  De Weezemeesteren van de Groot Burger Weezen worden mids dezen 

geauthoriseerd, om de vier jongste kinderen van wijlen Jacob Reijer van Eem ten Requeste 

gemeld, in het Groot Burger Weeshuis in te neemen en te verplegen. 

 

 

630. Den 6 October 1785, fol.245vo. 
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Op de requeste van Willem Brandz, meijer van het Erve de Stoltenberg behorende het 

G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, verzoekende het voorschr(even) Erve voor een volgend 

pagtjaar, en voorige pagt. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis, word de Suppliant het gelibelleerde Erve voor nog een volgend pagtjaar 

geaccordeerd mitz betalende jaarlijks vijfentwintig guldens meerder als in de voorige 

pagtjaaren, en voor het gebruik van de kooi, blijvende dan nog de opgaande boomen tot 

voordeel van gemelde Gasthuis. 

 

 

631.  Eodem [6 October 1785], fol.245vo. 

Op de requeste van Aalt Peters, meier van het Erve liggende in Zuid Einde van Camperveen 

toebehoorende aan het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, verzoekende het voorschr(even) 

Erve, voor een volgende pagtjaar en voorige pagt. 

Was geapost:  Op het raport van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word de Suppliant het gelibelleerde Erven voor een volgende pagtjaar op 

voorgaande Conditien. 

 

 

632. Den 15 October 1785, fol.246. 

Op de requeste van Jan Treep, Bevelhebber in de Comp(agnie) van den Hopman Nuis, 

verzoekende wegens desselfs Lichaamsgebreeken van de exercitien soo met de Rotten als met 

het geheele Regiment te mogen zijn geexcuseerd. 

Was geapost:  Op het raport ven de Heeren Hoofdofficieren van het Burger Regiment word 

de Suppliant het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd. 

 

 

633. Eodem [15 October 1785], fol.246. 

Op den Requeste van Hendrik van Dijk, verzoekende , dat zodanig reciproque fideicommis, 

als uit hoofde van zekere Codicillaire Acte van wijlen G. de Haan, Ehevrouw van wijlen den 

Groot Major C. Croff, van den 15
de

 Augustus 1740 gelegd was op zekere Erfportie daar bij 

gemaakt aan haare halve Zusters kinderen, zijnde de Suppliant, en de kinderen van wijlen G. 

ten Hove, thands mogte worden ontheft, alzo reeds met consent van Schep(enen) en Raden 

een groot gedeelte van de portie van voors(chreven) kinderen was geabsorbeert, en 

geëmploieerd tot onderhoud van de voorz(chreven) kinderen, en derzelve behoeftige Moeder, 

en waar door de reciprociteit van van voorz(chreven) fideicommis ten zijnen opzichte reeds 

was elusoir gemaakt. 

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

overzulks gewezen van de hand. 

 

 

634. Den 31 October 1785, fol.246vo. 

Op de Requeste van H.R. Verhaagen J.U.D. verzoekende admissie, om parthijen voor dezer 

Stads Banken advocando te mogen dienen. 

Was geapost:  De Suppliant H.R. Verhaagen word mids dezen geadmitteerd om parthijen 

voor deser Stads Banken advocando te mogen bedienen. 

 

 

635. Den 3 November 1785, fol.246vo. 
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Op de Requeste van Jannes Hartman verzoekende; dat een onegte Zoon van wijlen zijn 

huisvrouw Jannegie Gerrits van Werven, met naame Gerrit in het Arme Weeshuis mogt 

worden opgenomen en verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis worden de 

Buiten Vaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd, om het gelibelleerde kind in het selve 

op te neemen en te verplegen. 

 

 

636. Den 5 November 1785, fol.247. 

Op den Requeste van Hendrik Cortier, oud 79 jaaren, en desselfs huisvrouw Christina … oud 

74 jaaren, verzoekende met eene Kostgevers proeve in ééne der Gasthuizen te mogen worden 

gebeneficeerd, onder offerte van het gagement ad f.82 - : - zo hij als gegageerd Ruiter van het 

land trok, ten voordeele van het zelve Gasthuis te zullen laaten. 

Was geapost:  De Supplianten worden gebeneficeerd met Kostgever proeven in het Heiligen 

Geesten Gasthuis, mids dan nog het zelve Gasthuis, geduirende het leven des eersten 

Suppliants, blijven profiteren desselfs gagement, ten Requeste gementioneerd. 

 
[In marge]: Den 19den November 1785. Is op gelijken grond eenen Kostgevers- proeve geaccordeerd aan zekeren J.F. de 

Latre, gegageerd Rector, oud in de 80 jaaren mids aan het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis cedeerende vijftig Guldens van 

zijn jaarlijksche gagement. 

 

 

637. Den 5 November 1785, fol.247vo. 

Op de requeste van de Buiten vaders van het Groot Burger Weeshuis, als alimenterende de 

vier jongste kinderen, en Jan van Dijk Hendr. Zoon als voogd over het oudste kind van wijlen 

Jacob Reijer van Eem en Alida Margaretha Stokkentreeft, verzoekende in gemelde 

qualiteiten, voorschr(even) boedel te mogen aanvaarden onder Beneficie van Inventaris. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier, word mits 

desen de verzogte beneficie van Inventaris geaccordeerd ten fine en effecte als naa rechten. 

 

 

 

638. Den 10 November 1785, fol.247vo. 

Op den Requeste van de Gezamentlijke Predikanten verzoekende enz. 

Was geapost:  De Vrijdag morgen Winterbeurt zal voor dezen Winter alnog blijven 

gesurcheerd. 

 

 

639.  Den 14 November 1785, fol.248. 

Op den Requeste van Hr. Burgem. N. van Berkum, en Profz. P. Bondam, als tegenwoordige 

eigenaaren van het zogenaamde Klooster in Brunnepen, op het Ordin(aire) Geestelijke Boek 

fol(io) bekend onder den naam van het Land, waarop het Brunneperen Oortklooster gestaan 

hebben, verzoekende de renten der onbetaalde kooppenningen ad f.105 - : - zo daar van nog 

jaarlijks aan de Geestelijkheid betaald worden, tegen den eersten verschijndag te mogen  

aflossen tegens vijf Pcto. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Gecommitteerden tot deezer Stads Ecclesiastique 

goederen word aan den Supplianten, ingevolge de Acte van Vestenisse, in het Prothocol van 

Opdragten te vinden Sub dato 12 Janu(arij) 1605 vergeleken met den Koopbrief, 

voorkoomende in het Boek van Copien van Previlegien en Rentebrieven enz. de dato 29 

decemb(er) 1605 den aflosse der ten Requeste gementioneerde f.105 - : - tegens vijf Percent, 

geaccordeerd op Paasschen 1786 aanstaande. 
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640. Eodem [14 November 1785], fol.248vo. 

Op den Requeste van Quir(inu)s Bruinier, verzoekende een Uitgang van f.6 - 6 – aan deezer 

Stads Geestelijkheid uit een huis in de Boven Nieuwstraat gaande te mogen aflossen, 

ingevolge de Resolutie. 

Was geapsot:  De verzogte aflosse word aan den Suppliant tegens Vier Pcto. Geaccordeerd, in 

gevolge de Resol(utie) daarvan zijnde op Paasschen 1786 aanstaande. 

 

 

641. Den 14 November 1785, fol.248vo. 

Op de Requeste van Steven Bartels, meijer van het erve de Grote Modderkuil versoekende 

hetzelve erve aan zijn kleinzoon Frerik Jans te mogen overdoen. 

Was geapost:  De overdoening van het erve, ten Requeste gemeld, word mids dezen 

geaccordeerd. 

 

 

642. Den 19 November 1785, fol.248vo. 

Op den Requeste van Mr. J.J. Venema Boven-Schoolmeester, verzoekende verhooging van 

tractament. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeerd met twintig zilvere Ducatons eens: te 

betalen door den Ontv(anger) dezer Stads Geestelijkheid. 

 

 

643. Den 17 November 1785, fol.249. 

Op de Requeste van Wicher Peters Stadsmeijer van een erve op ’t Haatland, te kennen 

gevende, dat tusschen den 26, en 27 October deses jaars 1785 het onweder in een van zijne 

hooijbergen is geslagen, waardoor dezelve en een daarbij staande berg, met genoegzaam al 

het hooij en zaad, nevens zijn gehele wooning, met alle daarin zijnde goederen, alsmede de 

schuur met huismans gereedschappen door de vlammen zijn verteerd geworden waarvan de 

schade meer dan vierduizend guldens koomt te bedragen, versoekende so om dese als andere 

voor twe jaren geledene schadens, een subsidie van Stadswegen. 

Was geapost:  Den Suppliant word wegens de geledene schadens, door de ten Requeste 

gemelden brand ontstaan, uit goede consideratien mids dezen een vol jaar pagt geremitteerd. 

 

 

644. Den 24 November 1785, fol.249. 

Op de requeste van Herman Tul versoekende dat desselfs stiefsoon Hendrik Gertman, oud 

twintig jaar in het Arme Weeshuis mag worden verpleegd. 

Was geapost:  De Buiten Vaders van het Arme Weeshuis worden geauthoriseerd, om de 

gelibelleerde persoon in het voorschr(even) huis op te neemen en te verpleegen; en zullen 

kunnen volstaan mat aan denzelven een halve uitset te geeven, wanneer hij voorschr(even) 

huis zal moeten verlaaten. 

 

 

645. Den 28 November 1785, fol.249vo. 

Op de requeste van Thomas van Ommen verzoekende dat de twee Zoonen van wijlen sijn 

Swager Matthijs Tennekes in het Arme Weeshuis mogen worden opgenoomen en verpleegd. 
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Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buiten Vaders van het voorschr(even) huis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen in het 

selve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

646. Den 24 November 1785, fol.249vo. 

Op den Requeste van Drees Aarts, Weduwnaar zonder kinderen, verzoekende in een tweede 

Huwlijk te mogen treden met Aaltje Rutgers Vos, zijnes overleden Huisvrouwen Broeders 

dochter. 

Was geapost:  Schepenen en Raden accordeeren den Requestrant om met zijns overledenen 

Huisvrouwen Broeders dochter in huwlijk te mogen treden. 

 

 

647. Den 5 December 1785, fol.250. 

Op de requeste van de voogden van Juf. Adriana Catharina de Blanche versoekende een huis 

van voorschr(even) haare Pupille alhier op de Vloedijk aan de Scholtus van Isselmuijden 

Tulleken en desselfs huivrouw volgens het daarbij overgelegde Contract te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier; word de 

versogte verkoop van het gelibelleerde huis, ingevolge het daarbij overgelegde Contract, en 

met het exhibitum hujus diei getekend geapprobeerd soo als het legd. 

 

 

648. Den 15 December 1785, fol.250. 

Op de Requeste van Hermannus van den Berg, Soldaat in het twede Bataillon van het 

Regiment van den Collonel de Schepper Compagnie A. Pijman te kennen gevende dat onder 

eene Benjamin Nieuwenhuis binnen deze Stad berustende zijn eenige penningen, aan den 

Suppliant door wijlen desselfs broeder Arend de Kluiver gemaakt en nagelaten bij desselfs 

overlijden onder conditien, dat die penningen konde ontfangen wanneer 25 jaren oud was. 

Dat hij in die jaren bereikt hebbende, overzulks was verzoekende, dat hem dezelve penningen 

mogten worden uitgereikt. 

Was geapost:  De Gerequestreerde Benjamin Nieuwenhuis word geauctoriseerd, ten fine als 

bij de Requeste verzogd, dog onder aftrek van hetgeen nog van deze penningen aan eenige 

Crediteuren mogt verschuldigd zijn, en alnog betaald moeten worden. 

 

 

649. Den 15 December 1785, fol.250vo. 

Op de Requeste van Jannes Velthuis, Hendrik Wolters en Jan Swiers verzoekende 

dedommagement voor haar herstelde pakwerken waarin d ekosten der eerste op f.150 _ : - den 

twede op gelijke som, en van de laatsten op f.55 - : - hebben belopen. 

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

hetzelve dien ten gevolge afgeslagen mids dezen. 

 

 

650. Den 17 December 1785, fol.251. 

Op den Requeste van Jan van Dijk HZ. versoekende zeker gedeelte grond buiten aan de Welle 

deser Stad bij het Koldenovens Poortje. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars kan in het versoek ten requeste 

gedaan niet worden getreeden, en word over sulks van de hand geweesen. 

 
[In marge]: Eodem. Als request van M. Lankhorst met een gelijkluidende apointen. 
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651. Den 5 Januarij 1786, fol.251. 

Op de Requeste van de Voogden van Maria Theresia Durand, versoekende eenige penningen 

van een Capitaal van f.600 - : - die voorschr(even) Pupille is hebbende, te mogen afneemen 

tot betaling van kostgeld en gedaane verschotten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, 

word het versoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en de Suppliante dien ten gevolge 

geauthoriseerd om eenhondert guldens van het gelibelleerde Capitaal  te mogen afneemen, om 

ten fine als bij request vermeld te kunnen gebruiken. 

 

 

652. Eodem [5 Januarij 1786], fol.251vo. 

Op den Requeste van de Schoonzuster van Neeltje (Eckelboom)gewezene Vroedvrouw van 

Brunnepen, verzoekende, dat gem(elden) Neeltje, het haar toegelegde jaarlijks pensioen ter 

haarer betere subsistentie buiten de Stad mogte verteeren. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wor geaccordeerd, zo als het legd. 

 

 

653. Den 10 Januarij 1786, fol.251vo. 

Op den Requeste der Gildebroederen, en daar op ingekomene Berigten der Gildemeesteren 

van St. Annen Gilde, onderling questieus over het doen van Rekening van het zelve Gilde. 

Was geapost:  Word verstaan dat de tijdelijke Gildemeesteren van het St. Annen Gilde, 

jaarlijks op drie Koningendag, of dne 6
den

 Januarij, van derzelver gehoudene administratie, 

bewijs en relique, behoorlijke rekening en opening zullen moeten doen aan de gesamentlijke 

Gildebroederen, daartoe vooraf behoorlijk verboodt, en zulks ten overstaan van de Heeren 

Schutmeesteren uit de Magistraat, inder tijd. 

 

 

 

654. Den 12 Januarij 1786, fol.252. 

Op het Request van Jan Fredrik Schilder, te kennen gevende hoe dat hij tot redding van zijn 

zaken heeft verkogt zijn huis, hetwelk met een Somma van agthondert voor het bewijs aan 

zijn Voorkinderen is verbonden op Conditie dat voorsc(hreven) op het zelver sullen blijven 

leggen, verzoekende oversulks dat H.W.E.D.H.Achtb. opgem(elde) koop in voegen 

voorsc(hreven) willen approbeeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

655. Eodem [12 Januarij 1786], fol.252. 

Op de Requeste van Johanna Christina Buschman geb(oren) Sels verzoekende dat de 

persoonen van R. Tulleken en L. Masman van het Curatorschap over haare boedel, om 

redenen ten requeste geallegeerd, mogten worden ontslagen, en op derzelver plaats weder 

mogten worden aangesteld dezelve twee broederen en beide Schoonsoonen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. En dien ten gevolge de Persoonen 

van Mr. R. Tulleken en L. Masman van het gelibelleerde Curatorschap, met derzelver Consent 

ontslagen, en in derzelver plaats wederom geauthoriseerd de persoonen van Mr. Willem 

Hendrik Sels, Jan Sels, Bernardus Sluiterman en Jan Georg Krafft. 
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656. Den 16 Januarij 1786, fol.252vo. 

Op de Requeste van Antonij Wooning te kennen gevende dat hij met J. Scheper was 

overeengekomen over een stukkie gronds bij de Meerminne Poort omheind met een soort van 

een hekkie, so dezelve heeft in gebruik gehad; dat door hem Suppliant aldaar een houten 

schuur soude worden gezet, en een hek omheen getrokken; inval H.W.H.A. hem deze plaats 

geliefde te vergunnen; Dieswegens verzoekende daar over de hooggunstige approbatie. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Cameraers van de Stad, word de verzogte 

plaats aan den Suppliant geaccordeerd, en wel met zo veel meerder grond, dat de voormuur 

van des Suppliant te zettene schuur kome te rooijen met de muur van slands stal, en verder 

niet; En zulks onder een jaarlijksche recognitie van veertien stuivers te betalen aan den 

Ontfanger van dezer Stads Domeinen, ingaande Paaschen 1786, zullende dan op voorschreven 

tijd cesseren de betaling der jaarlijkse thins door J. Scheper van dezelve plaats gedaan; dit 

alles dan nog tot kennelijk wederzeggen toe. 

 

 

657. Den 23 Januarij 1786, fol.253. 

Op de Requeste van Jan van Dijk Hendr.Z. verzoekende om ten Requeste geallegeerde  

redenen, dat de termijn van betalinge van f.1187 - : - hem bij resolutie van den 19 Jan(uarij)  

jongstleden geinjungeert, mogte worden veranderd in een tijd van twe maanden. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant voor expiratie van den termijn, bij Resolutie van den 19 

Jan(uarij) jongstleden, aan hem gepraefigeerd, voor de betalinge der ten Requeste gemelde 

penningen, behoorlijke reële Cautie ten genoegen van Schepenen en Raden zal hebben 

gesteld, zal als dan op desselfs verzoek, bij de Requeste gedaan nader worden gedisponeerd. 

 
[In marge]: Den 9 Junij 1788. Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, dat de boedel van G.D. 

van Nijmegen geheellijk was geexpliceerd en afgedaan, is H. van Dijk op zijn verzoek van deeze Cautie ontslagen Z(onder) 

A(rglist). 

In fidem J.A. de Mist, Secret. 

 

[Onderschift, geheel doorgehaald]. Den 1 Febr(uarij) 1786. Is in den Gerigte erschenen 

Hendrik van Dijk, en heeft verklaard tot reele Cautie voor zijn Zoon Jan van Dijk, voor 

opgem(elde) Somma van f.1187 - : - te stellen sodanige Hijpotheek van f.1500 - : - als hij 

gevestigd heeft op het huis van zijn voorschr(even) Zijn Zoon Agter de Nieuwe Muur op de 

hoek van Koldenhovens Steeg, in dato den 18 April 1777 en sulks voor de  versogte termijn 

van 2 maanden waar mede de Magistraat genoegen heeft genomen Z(onder) A(rglist).  

Coram: H.D. van Heimenberg en G. Bondam. 

 
[In marge]: Den 10 April 1786. Heeft Hendrik van Dijk deeze Cautie op nieuws gecontinueerd tot dat de praetensie van de 

Crediteuren des boedels van D.G. van Nijmegen door J. van Dijk HZ. ten vollen zullen zijn voldaan. 

 

 

658. Den 26 Januarij 1786, fol.253vo. 

Op de Requeste van de executeuren testamentair van de nalatenschap van G. van Groenouw te  

kennen gevende, dat behalven H. Franke de overige erfgenamen hun Supplianten rekening 

hebbende nagezien, bijkant een jaar geleden, dat sij ook dezelve hadden goedgekeurd, 

opgemelde H. Franke egter het tekenen der magescheid niet tegenstaande verscheide 

aanmaningen, dilaijeerde verzoekende dieswegens dat een zekere perzoon mogte worden 

gequalificeerd, om de belangen van H. Franke voorn(oemd) waar te neemen. 

Was geapost:  Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word de 

Roedendrager J. Tebbetman mids dezen gequalificeerd, ten fine als bij de Requeste verzogd. 
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659. Den 13 Februarij 1786, fol.254. 

Op de Requeste van J.C. van Heimenberg Scholtus van Wilsemer Ca(r)spel, versoekende 

vergunder Aarde voor het doen van transporten, beswaaren of te diergelijke op Stads 

Jurisdictie. 

Was geapost:  De versogte Vergunde Aarde tot de acten van overdragt in de Requeste 

gemeld, word in dit geval geaccordeerd mitz deesen. 

 

 

660. Den 16 Februarij 1786, fol.254. 

Op de Requeste van Matthijs en Berent Groskamp, als Voogden en boedelredders van de 

kinderen van haar overleden broeder Gerrit Groskamp en Catharina Kempe; Versoekende 

zeker huis hunner pupillen naar hun besten rade te verkopen. 

Was geapost: De Supplianten worden in hunne qualiteiten, tot d everkoping van het 

gelibelleerde huis geauctoriseerd, ten fine als bij de Requeste verzogd. 

 

 

661. Den 20 Feb(ruarij) 1786, fol.254vo. 

Op den Requeste van A. Kruijd Schoolmeester op deezer Stads Eiland, verzoekende om  

redenen ten Requeste gemeld, eenige verhooging van Tractament. 

Was geapost:  De Suppliant word gebeneficeert met twintig Goudguldens, eens, te betaalen 

door den Ontvanger deezer Stads Geestelijke goederen, uit de loopende Kamer. 

 

 

662. Eodem [20 Feb(ruarij) 1786], fol.254vo. 

Op den Requeste van N. Eckelboom, Wede, Vroedvrouw te Brunnepen, verzoekende wegens 

het missen heurer mans winsten, en weinige verdiensten, eenige verhooging van heur gering 

Tractament. 

Was geapost:  De Suppliante word, eens, en zonder consequentie, gebeneficeerd met 

vijfentwintig Car(ol)i Guldens, te betaalen door den Ontvanger deezer Stads Domeinen, uit de 

loopende Kamer. 

 

663. Den 23 Februarij 1786, fol.255. 

Op de Requeste van Jan Beers, Jan Hendriks, Peter Bos, en Claas Harms ieder in het 

bijzonder Meijeren van een erve gelegen in Wesop toebehorende aan het G(eertruid) en 

C(atharina) Gasthuis binnen deze Stad verzoekende continuatie van de pagt voor een volgend 

pagtjaar. 

Was geapost:  Op het Rappor van de Heeren Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) 

Gasthuis word de Meijeren ten Requeste gemeld de continuatie der pagt voor een volgend 

pagtjaar geaccordeerd, mids bij het ingaan der nieuwe pagt de gewone plakkegelden 

betalende. 

 

 

664. Den 27 Februarij 1786, fol.255. 

Op de Requeste van de Heer H.J. Croff verzoekende de Stadsmate in de Bovenbroeksweg 

doende jaarlijks aan pagt seven en negentig guldens te mogen overdoen aan de Gemeensman 

M. van Gelder. 
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Was geapost:  De overgaaf van de gelibellerde Mate word mids dezen geaccordeerd, mids de 

overneemer Matthijs van Gelder zig regulere naar de conditien van verpagting, en daarvoor 

borge stelle. 

 

 

665. Den 27 Februarij 1786, fol.255vo. 

Op de Requeste van de Wede Schouwenberg geboren van der Veen, verzoekende voor haar 

twe minderjarige kinderen met naamen Albert en Roelofjen Schouwenberg Veniam aetatis ten 

fine en effecte als na regten. 

Was geapost:  De Suppliante beide kinderen met namen Albert en Roelofje Schouwenburg 

word de verzogte venia aetatis mids dezen geaccordeerd ten fine en effecte als naar regten. 

 

 

666. Den 28 Februarij 1786, fol.255vo. 

Op de Requeste van de Heer Jan Willem Ticheler Burgem(eester) te Deventer te kennen 

gevende hoe wijlen de Hr. Burgem(eester) van Berkum en desselvs huisvrouw tot Voogden 

over derzelver kleinkinderen hebben aangesteld de Hr. Burgem(eester) Strockel, de Predikant 

J. Ticheler, de Gemeensman W. Avink en hem Suppliant tot toesiende Voogd, maar dewijl hij 

wegens de afgelegentheid der plaatsen tot weinig voordeel soude kunnen zijn, overzulks daar 

van verzogt te worden ontslagen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

667. Den 28 Februarij 1786, fol.256. 

Op de requeste van de Hr. Burgem(eester) Ass. Strockel, Jacob Tichler, en Wessel Avink, 

Voogden over de minderjaarige Klein Zoon van wijlen de Hr. Burgem(eester) van Berkum en 

Berendina Sterk in leven Egtelieden, bij de gemeensman W. Biesterbos en wijlen haar Dogter 

Catharina van Berkum in egte verwekt, te kennen gevende; hoe sig in gem(elde) boedel van 

wijlen de Hr. van Berkum en huisvrouw bevinden twee affaires, als die van een Run Molen 

dewelke de overledenen begeerd hebben, dat voor de klein kinderen souden worden 

aangehouden, en dewijl sij Supplianten voor het meerendeel geen kennis hebben van die 

affaires oversulks de Vader ven gem(elde) hunne pupillen hebben aangekogt om die affaires, 

(als deskundig) voor desselvs beide soons met Communicatie en onder verantwoording van 

hen Supplianten te willen voortsetten op naam van de Erven van Nicolaas van Berkum, 

hetwelk door deselve zijnde aangenooemen, zoo verzogte zijn dat H.W.E.D.H.Ab. zulks 

geliefde te agreeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zo als het legd. 

 

 

668. Den 4 Maart 1786, fol.256vo. 

Op de requeste van Jannes Broese, Molenaar van de Stads Watermoolen, verzoekende wegens 

het vergraven van het land, dat sijn tractement met vijfen twintig guldens mogt worden 

vermeerderd. 

Was geapost:  De Suppliant word voor het gemis van het gelibelleerde land, Jaarlijks sijn 

tractement met vijfentwintig guldens vermeerderd en sulks geduurende de drie eerstkoomende 

Jaaren. 
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669. Den 6 Maart 1786, fol.256vo. 

Op de Requeste van Roelina Tebbetman verzoekende wegens haar zwakke lichaams 

gesteldheid een Kostkopers proeve in het H(eiligen) Geesten Gasthuis voor agthonderd en 

vijftig guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren va het H(eiligen) Geesten Gasthuis 

word de Suppliante een Kostgevers proeve in voorschr(even) Gasthuis geaccordeerd voor de 

Somma van negenhonderd guldens. 

 

 

670. Den 9 Maart 1786, fol.257. 

Op de Requeste van Jurriaan Kok beneffens alle andere Officieren van desselvs 

onderhebbende Compagnie te kennen geevende hoe dat de Hr. Baron Sloet tot Everlo 

weigeragtig was in het betalen van het Contribuant geld over het Jaar dat hij met zijn 

Huijsgesin alhiet gewoont heeft, overzulks verzoeken dat de zelve daartoe mogte worden 

gecondemneerd. 

Was geapost:  Schepenen en Raden verklaren dat de Gereg(tigde) schuldig en gehouden is de 

ten Requeste Geannecteerde Rekening van Contribuantsgeld te voldoen. 

 

 

671. Den 11
den

 Maart 1786, fol.257. 

Op den Requeste van Roelof Storm en Egbert de Rooij, in qualiteit als Voogden over Thomas 

Doijer, verzoekende approbatie van zeker Magen-scheid, over de nalatenschap van wijlen G. 

Groenouw tusschen de gesamentlijke Erfgenaamen opgerigt; voor zo verre het aandeel hunner 

pupille betreft. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Hoofdlieden wordt het Magenscheid, ten Requeste 

annex, en met het exhibitum hujus diei getekend, voor zo veel den minderjaarigen Thomas 

Doijer aangaat, geapprobeerd mids deezen. 

 

 

672. Den 23 Maart 1786, fol.257vo. 

Op den Requeste van H. Kroese en J.W. van Romunde, Curators over de innocente persoon  

van Catharina de Reuse, Wede van Peenen, verzoekende authorisatie om zeker klein, laag 

hofje in de Pannejansteeg van hunne pupille voor 100 Guldens uit d ehand te mogen 

verkoopen. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde verkoop wordt geaccordeerd mids deezen, en 

de Supplianten in hunne qualiteit tot het transporteeren van het daar bij genoemden Hofje 

geauthorizeerd mids deezen. 

 

 

673. Den 28 Maart 1786, fol.257vo. 

Op den Requeste van de Voogden over de onmondige kleinkinderen van wijlen 

Burg(emeeste)r Nic. Van Berkum, verzoekende twee Geestelijke Maaten bij den overledenen 

in huire geweest, voor de overige pagtjaaren te mogen overdoen aan der pupillen Vader 

Willem Bijsterbos. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeert zo als het ligdt. 

 

 

674. Den 29 Maart 1786, fol.258. 

Op den Requeste van de E(delen) G. Bruinier en W. Bijsterbos Testamentaire Executeurs van 

wijlen Helena van de Rijp, en Voogden over Maria Helena van der Rijp, verzoekende 
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explicatie over zekere periode van het ten Requeste annexe Testament van Hel(ena)  van der 

Rijp rakende het uitreiken van het lijfstoebehooren der Testatrice. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat de Supplianten in hunne qualiteit bevoegd zijn, om, des 

gerequireerd, het lijfstoebehooren, ten Requeste gemeld, aan hunne nu meerderjaarig 

gewordene Pupille te mogen uitreiken. 

 

 

675. Den 30 Maart 1786, fol.258vo. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjaarige dochter van wijlen Dus. de Blanche, 

verzoekende approbatie van eene door hun gedaane verkoop van het huis hunner pupille op de 

Vloeddijk, thands door de Freule Mulert bewoond. 

Was geapost:  De koop ten Requeste gemeld, en breder vervat bij het Koop Contract dezen 

annex, en met het exhibitum hujus diei getekend, wordt geapprobeerd mids dezen. 

 

 

676. Eodem [30 Maart 1786], fol.258vo. 

Op den Requeste van H. Noorenburg verzoekende dat de Voogden over desselfs nog éénig 

overgebleven minderjaarig Zoontje mogten geauthorizeerd worden van het aan denzelven 

bewezen Moeders goed, tot reddinge zijner zaaken, en uitzet van zijn Zoon, uit te tellen 50 

Guldens. 

Was geapost:  De Voogden over des Suppliants minderjaarigen Zoon worden mids deezen 

geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld, mids dan nog deze penningen zullen blijven 

in handen, en onder de administratie van dezelve Voogden, om geëmploieerd te worden ten 

profijte van derzelver pupil. 

 

 

677. Den 30 Maart 1786, fol.259. 

Op den Requeste van verscheidene Burgers en Ingesetenen van de Roomsch Catholijke 

Godsdienst behoorende tot de Kerk van de Pater agter de Nieuwe Muur; verzoekende, zoo tot 

gerief van de reisende man als ambagtlieden om andere redenen ten requeste geallegeerd dat 

hare priester mogt worden gepermitteerd en gelast om in gelijkheid van de priester van de 

Rhijn Vischgang, boven en behalven den ordinairen dienst op Zon en andere heilige dagen 

nog een vroegdienst te verrigten. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Bovenquartier, kan in het 

verzoek ten Requeste gedaan niet worden gedisponeert, maar wordt verstaan, dat de 

respective diensten in de beide Roomsche Kerken zullen moeten worden gehouden op die 

tijden in manieren, als zulks van ouds gebruikelijk is geweest. 

 

 

678. Den 1 April 1786, fol.259vo. 

Op de requeste van C. van de Lande, te kennen gevende hoe zijne Eek of Run Moolen buiten 

de Veenepoort op den 23 der gepasseerde maand is verbrand, en dewijl dezelve met de 

ooverige goederen, waaraan hij schade geleeden heeft te Amsterdam geassureerd is, overzulks 

verzogt dat er twee deskundigen persoonen mogten worden gequalificeerd om alle de door 

dien brand veroorsaakte schaadens op te neemen en naar behooren te taxeeren, om te kunnen 

dienen voor bewijs voor de Assuradeurs. 

Was geapost:  De Persoonen van de Architect Jan ten Holt en de Moolenmaaker Martinus 

Looper, worden mits desen geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 



Pagina 167 van 225 

679. Den 1 April 1786, fol.260. 

Op de requeste van de Wede Lebbing te kennen gevende hoe dat haare dogter de Wede Jacob 

van Dijk deezen Winter met haare beide kinderen de Stad verlaten hebbende, een haarer 

kinderen met den Beurtman van Amsterdam aan de Suppliante weder heeft overgesonden, en 

dewijl sij niet in staat zijnde om Gem(elde) dit kind de kost te kunnen geeven, oversulks 

versogt dat het selve in het Kinderhuis mogte worden verpleegd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de 

Buiten Vaders van het voorschr(even) huis geauthoriseerd om het gelibelleerde kind, 

provisioneel en tot daar omtrent nader elucidatie sal sijn ingekoomen in het selve in te neemen 

en te verpleegen. 

 

 

680. Den 13 April 1786, fol.260. 

Op de requeste van Herman Berghuis versoekende veniam aetatis voor sijn twee Soons met 

naame Cornelis en Jacob oud 24 en 22 jaaren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier word het 

versoek ten requeste gedaan geaccordeerd. 

 

 

681. Den 13 April 1786, fol.260vo. 

Op de requeste van de Voogden van het nog overgeblevene minderjaarige kind van Herman 

ten Hove versoekende seker obligatie van tweehonderd guldens als sij op de Stad hebben 

belegd, en waarvan de helft door het overlijden van een van haar pupillen op de Vader is 

gedevolveerd, te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Broederquartier worden de 

Voogden over het minderjaarige kind van de Suppliant geauthoriseerd om de gelibelleerde 

obligatie ten meeste profijte te moogen verkoopen. 

 

 

682. Eodem [13 April 1786], fol.260vo. 

Op den Requeste van J. Cortjer en Huisvrouw, Kostgevers in het H(eiligen) G(eesten)  

Gasthuis, verzoekende uit hun aan het zelve Gasthuis geheel gecedeerde Pensioen als 

gewezen Ruiter, om hunne groote armoede, en hoogen ouderdom, eenige weekelijksche 

subsidie. 

Was geapost:  De Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis worden mids deezen 

geauthorizeerd om aan den Supplianten tot derzelver noodwendigheden, uit het aan 

voorz(creven) Gasthuis geheel gecedeerde Lands-pensioen, uit te reiken, weeklijks tien 

stuivers. 

 

 

683. Den 18 April 1786, fol.261. 

Op den Requeste van Mr. Hendrik Rudolph Verhagen, verzoekende om redenen, met 

Catharina Suzanna Johanna du Clos, drie Huwlijks-Proclamatien op éénen dag te mogen 

hebben. 

Was geapost:  De verzogte drie Huwlijks-Proclamatien op éénen dag worden aan den 

Suppliant geaccordeert mids deezen. 

 

 

684. Den 20 April 1786, fol.261. 

Op de requeste van Wolter Derks, Meijer van het erve aan de Zeedijk aan het H(eiligen) 
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G(eesten) Gasthuis binnen deze Stad , toebehorende, te kennen gevende dat door hogen 

ouderdom en het verlies van zijne dogter zig buiten staat bevind het zelve erve langer tijd wel 

en naar behoren te bemeijeren dat hij egter daar aan nog ses jaren huure hebbende, om 

voorschr(even) redenen verzogte, dat van gedagte ses jaren pagt mogte worden ontslagen 

mids alle agterstedige pagt op 1mo Meij betalende. 

Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten 

gevolge de Suppliant van zijn pagt, welke van het gelibelleerde erve nog heeft, ontslagen, 

mids vooraf, zijne agterstedige en verschuldigde pagt promptelijk aanbetale. 

 

 

685. Den 24 April 1786, fol.261vo. 

Op den Requeste van de Buiten Vaderen van de Groot Burgerweezen deezer Stad, 

verzoekende tot explicatie van den bij hun in qualiteit sub beneficio Inventarii geadieerden 

boedel van wijlen J. Reier van Eem, en in welken zij waarschijnlijk verscheidene questien, 

specialijk over den daarin zijnde boedel van wijlen G.D. van Nijmegen, zouden ontmoeten, 

een Advocaat te mogen emploieeren. 

Was geapost:  De Supplianten worden geauthorizeerd ten fine als bij Requeste gemeld. 

 

 

686. Eodem [24 April 1786], fol.262. 

Op den Requeste van de Voogden over de minderjaarige kinderen van Gerrit Jans in 

Doornspijk en van Hendrik Posthoorn: verzoekende authorisatie, om ten opzichte van zekere 

questieuse f.500 - : - in de nalatenschap van wijlen de Wede van Spoelde en waaromtrent de 

Executeur J. van Dijk Hz. tegens hun zin en meeninge reeds Proces voor hunne pupillen, 

tegens den mede Erfgenaam en Executeur A.J. ter Stege hadde geëntameerd, met denzelven 

ter Stege te mogen transigeeren en dat deeze Proceduire dan mogte worden opgeheven. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden worden de Supplianten in hunne 

qualiteit geauthorizeerd, om ten opzichte van het bij Requeste gementioneerde questieuse 

point, voor derzelver pupillen, met A.J. ter Stege te mogen transigeeren, in manieren als bij 

Requeste gemeld. 

En wordt hiermede de door J. van Dijk Hz. ter deezer Zaake tegens den Supplianten 

geëntameerde Proceduire opgeheven en vernietigd. 

 

 

687. Den 2 Maij 1786, fol.262vo. 

Op de requeste van Frans Wissenberg verzoekende, om redenen ten requeste geallegeed, dat 

het hem mog worden gepermitteerd om zijn eeten uit het Boven Gasthuis te haalen, en tevens 

in zijn klein eigendommelijk huisje in de Extersteeg te blijven woonen zo dat na doode van 

hem alle zijne goederen ten profijte van het voorn(oemde) Gasthuis zouden verstrekken. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, soo als het legd. 

 

 

688. Den 6 Maij 1786, fol.262vo. 

Op den Requeste van Gerrit Harms geweezen Meier van het Geestelijke Erve Avermaate te 

Wijhe verzoekende van zijne agterstedige pagtjaaren eenige remissie. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique 

goederen wordt aan den Suppliant geremitteerd het laatste jaar van zijne pagt, verscheenen 

Petri 1786. 

 
[In marge]: vid: Het request van de Molenaars van den 6 Maij na den 31 Maij op pag. 266. 

 



Pagina 169 van 225 

 

689. Den 8 Maij 1786, fol.263. 

Op den Requeste van Salomon Davids geboortig van Zwoll verzoekende met het Groote 

Burgerschap deeser Stad te moogen worden gebeneficeert 

Was geapost:  De Suppliant Salomon Davids word met de Groote Burgerschap deeser Stad 

gebeneficeert, ten fine en effecte alleen om van het recht van het Kramers Gilde binnen deese 

Stad en van andere rechten aan het kleijne burgerrecht deeze Stad annex te kunnen en te 

mogen Jouisseeren, mits dan nog praesteerende den eed en betaalende de Jura daar toe 

staande. 

 

 

690. Eodem [8 Maij 1786], fol.263. 

Op den requeste van Wilhelmina Backer, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd; 

dat de executeuren van het testament van wijlen de Hr. Burgem. ten Oever mogen worden 

geauthoriseerd om aan haar te betaalen soodanig legaat als thans door de dood van haar Suster 

volgens dispositie van voorschr(even) Heer Burgem. ten Oever op haar is gedevolveerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd, en worden de executeuren dien ten 

gevolge tot betaling van het gelibelleerde legaat geauthoriseerd. 

 

 

691. Den 11 Maij 1786, fol.263vo. 

Op de Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis dezer 

Stad, te kennen gevende, dat sij het consent der Heeren Provisoren het erve aan de Zeedijk bij 

Wolter Derks bemeijerd publijcq in huure opgeveild hebbende hadden verhuurd voor een 

jaarlijkse pagt van negentig guldens in plaats van de oude pagt van tagtig guldens, voor den 

tijd van ses jaren, en dat sij het huis en verdere getimmerte voor vier honderd guldens op 

conditie daar van bij de betaling der pagt jaarlijks 50 guldens te voldoen hadden verkogt, 

verzoekende daar van approbatie. 

Was geapost:  De verhuuringe en verkoop van het erve en huis respective word mids dezen 

geapprobeerd. 

 

 

692. Den 11 Maij 1786, fol.264. 

Op de Requeste van Salomon Marcus Junior verzoekende voor desselvs Soon Elkan Marcus 

gebooren 9 Junij 1786(?)[Besnijdenis onbekend] Veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzochte Venia aetatis word aan des Suppliants Zoon Elkan Marcus mits 

deesen geaccordeert, ten fine en effecte als naar rechten. 

 

 

693. Den 13
den

 Meij 1786, fol.264. 

Op den Requeste van Jan Bos, verzoekende tot timmeringe van een schuurtje bij zijn 

woonhuis, na bij den opgang aan het Bolwerk tegen den Kalverhekken Weg een hoekje der 

sloot bij zijn huis te mogen dempen. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden wordt den Suppliant tot wederzeggens 

toe, geaccordeerd, het ten Requeste gelibelleerde hoekje sloot te mogen dempen, mids dan 

hetzelve niet verder betimmerende, dan tot op de helft der sloot. 

 

 

694. Eodem [13 Maij 1786], fol.264vo. 
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Op de Requeste van Wolter Dirks verzoekende twe parcelen lands van den nieuwen aanwasch 

van de Poperen Overginne door hem mogt worden overgedaan, of hij van zijn pagt ontslagen. 

Was geapost:  Het laatste lid van het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen 

geaccordeerd, en den Suppliant dien ten gevolge van zijn pagt van het gelibelleerde land 

ontslagen. 

 

 

695. Den 15 Maij 1786, fol.264vo. 

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

gevende hoe sig in gemelde huis sig bevind de persoon van Cornelis Hegt, die wegens sijn 

hooge ouderdom van 86 jaaren en lichaams gebreeken niet in staat is om sig selve te redden, 

versoekende te mogen worden geauthoriseerd hoe sig hier in te gedragen. 

Was geapost: De Supplianten worden geauthoriseerd om met Communicatie en overleg van 

de Heeren Provisooren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis omtrent de gelibelleerde 

persoon soodanige voorsieninge te doen als sijne omstandigheden komen te ver(e)ischen. 

 

 

696. Den 22 Meij 1786, fol.265. 

Op den Requeste van C. Warneke en G. Oostenrijk, als Voogden over de minderjaarige 

kinderen van J.F. Schilder, verzoekende resolutie, hoe te handelen met de penningen, 

geprovenieerd van het verkogte huis en goederen van denzelven Schilder. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden, dat de penningen ten Requeste 

gementioneerd, door de Heeren Hoofdlieden ad opus jus habentum, naar ordre van 

praeferentie en concurentie zullen moeten worden gedistribueerd. 

 

 

697. Den 27 Maij 1786, fol.265. 

Op de requeste van Barteld Jurriens oud 86 jaaren verzoekende de kost en inwooning als  

Kostgever in het H(eiligen) Geesten Gasthuis te mogen genieten tegens den afstand van zijne  

jaarlijksche pensioen als Tambours bedragende f.52 - : - ten voordeele van gemelde Gasthuis. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het H(eiligen) Geesten 

Gasthuis word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

698. Den 29 Maij 1786, fol.265vo. 

Op de requeste van H. Bruins en Trijntie Harms Ehel(ieden) verzoekende de kost en 

inwooning in een kamertie aan de Oude Straat in het H(eiligen) Geeesten Gasthuis als 

Kostgever te mogen genieten, tegens betaling van eenhonderd guldens. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het H(eiligen) G(eesten) 

Gasthuis word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

699. Den 31 Meij 1786, fol.265vo. 

Op den Requeste van Vrouwe J.C. Buschman, geb(oren) Sels, en derzelver broederen W.H.  

Sels en J. Sels, als Vrouw en Curateuren over de persoon van Meinardus Joachim Buschman, 

verzoekende, om desselfs kennelijke voortgaande verkwistende en ergerlijke levenswijze, die 

hem voor de Zamenleving, zijn huis en kinderen bij continuatie gevaarlijk maaken, 

authorizatie, om denselven M.J. Buschman, tot dat hij constante preuves van beterschap zal 

hebben gegeven in het Huis van Correctie te Arnhem te mogen doen transporteeren, en aldaar 

te doen verpleegen. 
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Was geapost:  De Supplianten in derzelver respective qualiteiten worden mids deezen  

geauthorizeerd, om de persoon van M.J. Buschman na het Provintiaale Huis van Correctie te 

Arnhem te mogen doen transporteeren, en aldaar te verplegen, ten einde, en ter tij toe, als bij 

Requeste gemeld. 

 

 

700. Den 6 Maij 1786, fol.266. 

Op de requeste van de Koorn Molenaren van de Koorn Molens verzoekende om in het 

vervolg de raden van de karren weder te moogen laten beslaan met ijzer ter dikte van eenen 

duim en ter breedte van vier duimen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Straatmeesteren kan in het versoek ten requeste 

gedaan, niet worden getreeden, maar worden de Supplianten gelast om sig te blijven bedienen 

van karren met twee raden sonder beslag of anders van wagens met vier raden. 

 

 

701. Den 22 Junij 1786, fol.266vo. 

Op de Requeste van Joan Henrik Ridder, Vader, en Dirk Jan Ridder, Zoon, respectivelijk, en 

elk è contrario verzoekende dat zodanig Huwlijk als door den laatst gen(oemde) Suppliant, op 

den 21 Meij laatstl(eden) met Lucretia Schouwenburg te Lage was ingegaan, alhier mogt 

worden verklaard voor onwettig, nul en van geener waarde (en de Zoon) dat het zelve alhier 

mogt worden verklaard voor wettig. 

Was geapost:  (Anutatis mutandis het geen in de (  ) vervat is) Schepenen en Raden, gehoort 

hebbende het rapport van de heeren Hoofdlieden op nevensgaande Requeste, alsmede op den 

Requeste, ten deezen respecte mede gepraesenteerd door Suppliants Zoon Dirk Jan Ridder, 

(Vader Joan Henrik Ridder) en gelet op het attest van den Predikant van Lage, ten Requeste 

annex, verstaan: dat het praetense Huwlijk door opgen(oemde) Dirk Jan Ridder met Lucretia 

Schouwenburg op den 21 Meij laatstleden te Lage ingegaan, zonder dat de gewoone 

Huwlijks-Proclamatien daar toe binnen deeze Stad zijn geschied, is onwettig, nul en van 

geener waarde, casseerende en vernietigende overzulks hetzelve Huwlijk kragt deezes. 

702. Eodem [22 Junij 1786], fol.267. 

Op den Requeste van Jan Jacobs verzoekende om desselfs grote armoede, remissie van vier 

jaaren agterstedige Uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid uit desselfs huis te Grafhorst. 

Was geapost:  De resteerende vier jaaren Uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid, 

verscheenen Paasschen 1783, 1784, 1785 en 1786 worden aan den Suppliant geremitteerd bij 

deezen. 

 

 

703. Eodem [22 Junij 1786], fol.267. 

Op den Requeste van H.C. van Guldener, te Hasselt, om dezelve redenen, doende een gelijk 

verzoek. 

Was geapost:  De resteerende jaaren Uitgang aan deezer Stads Geestelijkheid, verscheenen 

Paasschen 1784, 1785 en 1786 worden aan den Suppliant geremitteerd bij deezen. 

 

 

704. Den 26 Junij 1786, fol.267. 

Op den Requeste der Voogden over zekere Geertje Hartgers, oud 21 jaar verzoekende voor  

dezelve hunne pupil Veniam aetatis. 

Was geapost:  De verzogte Venia aetatis wordt aan Geertje Hartgers geäccordeert mids 

deezen, ten fine en effecte als naar rechten. 
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705. Den 28 Junij 1786, fol.267vo. 

Op de Requeste van Dirk Jan Ridder verzoekende dewijl zijn Vader zijn voorgenoomen 

Huwelijk met Lucretia Schouwenburg dat hem Venia agendi mogt worden verleend. 

Was geapost:  De verzogte Venia agendi word aan den Suppliant mits desen geaccordeerd. 

 

 

706. Den 29 Junij 1786, fol.267vo. 

Op de Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis 

versoekende dat sodanig Contract als sij met Maria Bekoert oud 52 jaaren voor een 

Kostkopers proeve voor eene Somma van f.1700 - : - hadden aangegaan mogt worden 

geagreerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren word het gelibelleerde Contract 

geaccordeerd zoo als het legd. 

 

 

707. Den 3 Julij 1786, fol.267vo. 

Op den requeste van de Venduemeester Claas Visscher Moulin versoekende parate executie  

tegens Jurrien Rokes wegens gekogte goederen, bij vendue ter Somma van f.216 - 15 –  

warvan geen betaling konde bekoomen. 

Was geapost:  De versogte parate executie word den Suppliant mits desen geaccordeerd. 

 

 

708. Den 6 Julij 1786, fol.268. 

Op de requeste van de Officieren en Gecommitteerde Schutters uitmakende de Krijgsraad van 

het Genoodschap van Wapenhandel binnen deese Stad, te kennen gevende hoe dat zij 

beslooten hebben, om bij gelegentheid, dat in het begin der aanstaande week Gecommitteerde 

van de gewapende Burger Corpsen deeser Provintie binnen deese Stad staan te vergaderen 

met hetzelve Corps te vuuren, verzoekende dat aan haar daar toe mogt worden geaccordeerd 

100 Lb. kruid van Stadswegen. 

Was geapost:  Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, en dien ten gevolge de 

Commies van Slandsmagasijn geauthoriseerd tot uitreiking van het gelibelleerde kruid. 

 
[In marge]: Den 17 Augustus 1786. Is nog 100Lb. Buskruid aan de Supplianten geaccordeerd tot afvuuring. 

 

 

709. Den 10 Julij 1786, fol.268vo. 

Op de Requeste van Jan Hemink en Berend Hemink voogden over de minderjarige nagelatene 

kinderen van wijlen Jan Gerritsen Broekhuis, gevende te kennen, dat sij met Gerridina 

Broekhuis hun gemeenschappelijke woonhuis tegens over de stal van de Groot Burgerweesen 

in de Groenestraat, met een hof daarbij, uit de hand verkogt hebben aan Hendrik Overmars 

voor een Sa. van vierhonderd guldens eens mids alle kosten van 50
ste

 penn(ing), Armegeld en 

gerigtelijk transport door de koper worden gedragen; dat vermids dit huis bij publijcque 

veiling niet meerder dan driehonderd vijftig guldens heeft kunnen gelden, sij oordeelden het 

interest medebragt, dese verkoop te accepteren; Verzoekende dieswegens approbatie. 

Was geapost:  De verkoping van het huis ten Requeste gemeld, word mids dezen 

geapprobeerd. 

 

 

710. Den 13 Julij 1786, fol.268vo. 
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Op den Requeste van de Voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen Burgem. N. van  

Berkum, verzoekende approbatie van eene uit de hand gedaane voordeelige verkoop van ééne 

hunner pupillen huizen op de Oudestraat aan C. Koole. 

Was geapost:  De ten Requeste gementioneerde Koop vervat bij het, met het exhibitum 

betekende, en ten Requeste geännecteerde Koop-Contract, wordt geapprobeerd mids deezen. 

 

 

711.  Eodem [13 Julij 1786], fol.269. 

Op den Requeste van dezelve, verzoekende approbatie van eene ten Requeste omschrevene 

verwisseling van Obligatien hunne pupillen toebehoorende. 

Was geapost:  De ten Requeste verzogte verwisseling van Obligatien en effecten wordt 

geaccordeerd mids deezen. 

 

 

712. Den 24 Julij 1786, fol.269. 

Op de requeste van Joan Hendrik Ridder remonstrerende hoe hij verpligt zijnde volgens ordes 

van H.W.E.D.H.Agt. sijn belangens die hij tot het weigen van het Huwelijk van sijn soon met 

Lucretia Schouwenburg mogt hebben, mondelings voor te dragen, versoekende om redenen 

ten requeste geallegeerd, dat hem mogt worden gepermitteerd, deselve in geschrifte mogen 

voordraagen. 

Was geapost:  In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden maar word 

gepersisteerd bij het voorige afgegevene apointement. 

 

 

713. Eodem [24 Julij 1786], fol.269vo. 

Op de requeste van eenige Stads Meiers van het Eiland, versoekende om redenen ten requeste 

geallegeerd dat de Wetten van het Timmermans Gilde, immers met op sigte tot het boeren 

getimmer, sig niet tot de Supplianten mogt uitstrekken, of het Timmermans Gilde moge gelast 

worden, om sig van kundige knegten te voorsien en voor die selvde prijs en op het selvde uur 

als de buiten timmerlieden op het werk te senden, bij poene dat anders de Supplianten niet aan 

het gilde verpligt sijn. 

Was geapost:  In het versoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden. 

 

 

714. Den 27 Julij 1786, fol.270. 

Op de requeste van Petrus Johannes Wibrandus Knoll, Vroedschap der Stad Dockum als 

gevolmagtigde van de Erfgenaamen van Jan Spelde, versoekende sodanige veertienhondert 

guldens, als nog ter Secetarie waren berustende van de nalatenschap van wijlen Anna ten 

Toorn, uit dezelve te mogen ligten. 

Was geapost:  Het versoek ten requeste gedaan word geaccordeerd en dien ten gevolge den 

Suppliant qqa Geauthoriseerd om de ten requeste gementioneerde penningen onder betaling 

van de Jura Consignationis te kunnen en te mogen ligten. 

 

 

715. Den 31 Julij 1786, fol.270. 

Op de requeste van Hendrik Sampshuisen, versoekende om ten requeste geallegeerde redenen 

na doode van Jan Diestelhof voor wien nog agt jaren de selve reeds had waargenoomen met 

de Pilootplaats te mogen worden begunstigd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Schutmeesteren word het versoek ten requeste 

gedaan geaccordeerd en sal de Suppliant dien ten gevolge met de Piloottplaats naa doode van 
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Jan Diestelhof gebeneficeerd worden, gelijk nu als dan daar mede gebenficeerd word bij 

deesen sullende egter deese sijne aanstelling in geene consequentie getrokken worden. 

 

 

716. Den 1 Augustus 1786, fol.270vo. 

Op den requeste van Maria Hilvink, Weduwe Jurjen Caspers, Remonstrerende hoe haare 

nichte Dirkjen Abrahams, Wede Hermen Philip was komen te overlijden nalatende twee 

minderjarige kinderen versoekende dat dezelve in het Arme Weeshuis mogten worden 

gealimenteerd. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren van het Arme Weeshuis, word het 

versoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en de Buiten Vaders van voorschr(even) huis 

geauthoriseerd, om de gelibelleerde kinderen in het selve op te neemen en te verpleegen. 

 

 

717. Den 7 Augustus 1786, fol.271. 

Op het versoek van J. van Assen, Remonstreerende hoe hij met M.G. Tockens te samen vier 

mat Land in Dronthe besit, en de voogden van haar swarigheid maaken om het selve land wat 

haar gedeelte aanging, voor de tweede maal te laaten hooijen versoekende oversulks dat 

deselve daartoe mogen worden geauthoriseerd. 

Was geapost: Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier kan 

in het versoek ten requeste gedaan niet worden getreeden, en word oversulks van de hand 

geweesen. 

 

 

718.  Den 14 Augustus 1786, fol.271. 

Op den Requeste van de Gildebroederen van het Bakkers Gilde, verzoekende redres in het 

doen der rekening en administratie der Gildepenningen, welke tot nu toe, hunnes erachtens, 

niet behoorlijk gedaan wierde. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Broodwegeren deswegens gehoort hebbende de 

belangen van de respective Gildemeesteren en Gildebroederen van het Bakkers-Gilde, wordt 

verstaan, dat de tijdelijke Gildemeesteren verpligt en gehouden zullen zijn, jaarlijks op den 

dag van overleveringe aan de gezamenlijke Gildebroederen te doen behoorlijke rekening, 

bewijs, en reliqua van hunne gedaane Ontvangst en Uitgave en gehoudene administratie in het 

laatst afgelopene jaar, met vertooning der goederen aan het zelve Gilde behoorende: welke 

rekening alsdan door de twee oudste praesente Gildebroederen zal moeten worden 

opgetrokken en gequiteerd ter decharge der Gildemeesteren: En zullen de Gildemeesteren 

jaarlijks mede henvorder exactelijk moeten invorderen, en de Gildebroederen aan dezelve 

betaalen, de veertien stuivers Schottelgeld, bij de Gildewet gespecificeerd. 

 

 

719. Den 21 Augustus 1786, fol.271vo. 

Op de requeste van de Onder Officieren en Adelborsten van de Compagn(ie) van de Hopman 

C. van der Lande versoekende dat de Adelborsten Kluijsenaar, Snel, T. Engelblik  

J. Witsenberg en J. Verhoef, mogten worden geconstringeert om haare boetens wegens 

absentie bij de ordinaire exercitie te betalen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofd Officieren word verstaan, dat de 

beklaagdens ingevolge resolutie van den 19 September 1785 hunne veschuldigde boetens 

wegens absentie als andersints binnen de tijd van 8 dagen, sullen hebben te betaalen op poene 

van nadere dispositie. 
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720. Eodem [21 Augustus 1786], fol.272. 

Op de requeste van de Diaconie van IJsselmuijden, versoekende ten requeste geallegeert, een 

huis staande in Oosterholt op een Akker land, hetwelk de zelve van de Geestelijkheid deezer 

Stad in Erfpagt gebruikt te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Gecommitteerden tot de Ecclesiastique 

goederen; word het versoek ten requeste gedaan, geaccordeerd soo als het legd. 

 

 

721. Den 26 Augustus 1786, fol.272. 

Op den Requeste van de respective Kerkmeesteren en Voorstanders van de Kerken, 

Godshuisen en Vergaderingen, met legaten gebeneficeert bij Testamente van wijlen 

Jonkh(ee)r D.B.H. Gansneb gen(aem)t Tengnagel tot het Hooge huis, verzoekende 

authorisatie om veele redenen ten Requeste gemeld, om met den Testamentairen Erfgenaam 

J.E. Mulert tot de Leemkuile, tegens denwelken zij, op voorgegaane authorisatie van 

Schep(enen) en Raden, tot bekooming deezer Legaten nu reeds eenige jaaren hadden 

geprocedeerd, te mogen accordeeren in manieren als zulks vervat was bij het Consept-accoord 

ten Requeste annex, houdende Substantieel, dat de Legaten door den Hr. Mulert half, en door 

een ieder zijne eigene kosten zouden betaald worden. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisooren der respective Kerken en 

Godshuisen deezer Stad worden de Supplianten in hunne qualiteit geauthorizeerd, ten fine als 

bij Requeste gemeld, en worden de Doctoren G. Roijer en L.C.H. Strubberg geauthorizeerd 

bij deezen, om het Consept-Contract, ten Requeste annex, en met het exhibitum hujus diei 

getekend, naamens de Supplianten te ondertekenen. 

 

 

722. Den 28 Augustus 1786, fol.272vo. 

Op den Requeste van A.K. Buschman, gesepareerde Huisvrouw van P. Hesselink,  

versoekende met voorweten en consent der Administratoren, om ter betere opvoeding haarer 

kinderen jaarlijks éénhonderd Rijksdaal(d)ers te mogen ligten van zodanige fideicommissaire 

erffenisse haar aangekoomen van wijlen haaren Oom P. Buschman als onder haare Broederen 

en Zwageren ten fine van administratie berustende zijn. 

Was geapost:  Op het rapport der Heeren Hoofdlieden van het Boven Quartier, hierover 

gehoord hebbende de Administratoren van het fideicommissaire Capitaal in den Requeste 

gemeld, word het daar bij gedaane verzoek mids dezen geaccordeerd: en dien ten gevolgen 

voorschr(even) Administratoren geauctoriseerd, om van ’t voorschr(even) Capitaal, 

geduurende de zes eerstkoomende jaaren, jaarlijks aftesteeken, en aan de Suppliante uit te 

reiken eene Sa. van tweehonderd en vijftig Guldens, , afterekenen van den dag van heden; 

mids de Suppliante voor die wederstadige van deeze uit te reiken penningen gerichtelijk 

verbinde zodanige Erffenisse, als reeds op haar is vervallen, en door den Eerw(aarde) Dus. 

Durcant thands nog in lijftugt wordt bezeten. 

 

 

723. Eodem [28 Augustus 1786], fol.273. 

Is in den Ed(ele) Gerichte der Stad Campen erscheenen Vrouwe A.K. Hesselink, geb(oren)  

Buschman, in dezen zo verre nodig geadsisteerd met de Roedendr(ager) J. Lammers, en heeft 

voor de wederstading van alzodanige penningen, als ingevolge bovenst(aande) Apostil van 

Sch(epenen) en Raden van heden, aan haar zijn geaccordeerd, uit de fideicommissaire 

Erfportie daar bij vermeld, in de beste bestendigste forme, boven en behalven een generaal 

verband van haar persoon en goederen, speciaal gehypothequeerd en verbonden, de op haar 
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gedevolveerde Erfportie van wijlen Vrouwe A.J. Wolfsen, thands nog in Lijftugt bezeten 

wordende bij Dus. A. Durcant, Predikant te IJsselmuiden, omme dezelve penningen daaraan 

kost-en schadeloos weder te kunnen en te mogen verhalen. Z(onder) A(rglist). 

Coram: G. Bondam en G.W. Kloeck. 

 

 

724. Den 28 Augustus 1786, fol.273vo. 

Op de requeste van W. Kamphoff, H.P. Bakker en B. Jansen Brommerd verzoekende om 

redenen ten requeste geallegeerde eenige toeslag van de door hun aangenoomene eerste, 

tweede, vierde en vijfde perceelen van den te leggende Dijk om de Pieper. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars worden den Supplianten wanneer zij 

het gelibelleerde aangenoomen werk naa genoegen van gem(elde) Heeren sullen hebben 

gemaakt en voltooid voor ieder parceel extra ordinair begunstigd met ses gouden Dukaten. 

 

 

725. Den 30 Augustus 1786, fol.273vo. 

Op de Requeste van de Gildebroederen van het St Annen of Schippersgilde, en de daar tegens  

ingediende belangen van de Gildemeesteren en van ’t zelve Gilde, onderling questieus over de 

persoon, aan welke de Collecte van de Laadcedullen van vreemde Schippers behoord te 

worden gedemandeerd. 

Was geapost:  Wanneer de persoon van Hermen Suurbier tijdelijke Gildeknegt van het St. 

Annen-Gilde ten genoegen van Heeren Schutmeesteren zal hebben gesteld twee sufficienten 

borgen voor zijne Ontvangst en administratie zal dezelve henvorder hebbende collecte van het 

geen voor de Laad Cedullen van vreemde Schippers wordt ontvangen, onder genot van 

zodanig emolument alsdaar toe is staande, en zulks bij provisie en tot wederzeggens van 

Schepenen en Raden, die aan zich blijven reserveeren, om tot den behoorlijken Ontvangst en 

verandwoording deezer penningen te formeeren zodanige Instructie als zal bevonden worden 

te behooren. 

 
[In marge]: Den 15 Septemb(er) 1786. Hebben de persoonen van B. Gooi en J. van Dijk deeze borgtogt bij handtasting 

aangenoomen. Coram: B. van Goutum en W.F. van Hemert. 

 

 

726. Den 18 September 1786, fol.274. 

Op den nadere Requeste van Berend van den Noort te Amsterdam, exhiberende bewijsen van  

zijn Broeders leven op Macasser, en verzoekende alsnu ingevolge Apost(ille) van de 23 Junij 

1783 dat de Curateuren over den Boedel van wijlen Suppliants Vader Ass(uerus) ven den 

Noort, mogten worden geauthorizeerd tot de extraditie der f.297 - 10 - zijnen Broeder 

competeerende, bij opged(agte) Apostille breder omschreven. 

Was geapost:  Wanneer de mede Curator C.V. Moulin, de door hem aan Heeren Hoofdlieden 

aangebodene Borgtogt zal hebben gepraesteerd, om, bij nadere en ten genoegen geblekene 

requisitie des uitlandigen J. van den Noort, de penningen ten Requeste gementioneerd, binnen 

de de drie eerstkoomende jaaren, weder in handen der Curateuren te zullen stellen, worden de 

E(dele) Curateuren D.G. Dijk en C.V. Moulin, in regaard der beide ten Requeste 

geannecteerde, en met het exhibitum getekende documenten geauthorizeerd ten fine als bij 

Requeste gemeld. 

 
[In marge]: Eodem. (18 September 1786). Heeft de E(dele) Claas Visscher Moulin zijn persoon en goederen geconstutueerd 

tot Borge, ten fine en in manieren als bovengemeld. Coram: B. van Goutum en Ass. Strockel. 
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727. Eodem [18 September 1786], fol.274vo. 

Op den Requeste van de Gildemeesteren van het Schoenmaakers Gilde, mede namens de 

Gildebroederen, verzoekende om na het bijleggen hunner geschillen, nu ten koste van het 

Gilde, eene vriendelijke bijeenkomst te mogen houden. 

Was geapost:  Op rapport van de Heeren Broodwegeren word het den Supplianten vergund, 

om ten einde, als bij Requeste gemeld, te mogen brengen in Uitgave van derzelver Gilde-

rekening tien goudgulden, eens. 

 

 

728. Den 21 September 1786, fol.274vo. 

Op den Requeste van den Collecteur van ’t Schoorsteengeld, verzoekende parate executie 

tegens verscheidene persoonen en wanbetaalers, ten Requeste geannecteerd. 

Was geapost:  Wanneer de Suppliant door de persoonen, op de bijgaande Memorie genoemd, 

binnen den tijd van de eerstkoomende vier weeken, ziet zal zijn klaagloos gesteld, wordt de 

executie tegens denzelven, aan hem geaccordeerd bij dezen. 

 

 

729. Den 5 October 1786, fol.275. 

Op de requeste van Roelof Storm Mz. Rutger Storm benevens Alida Storm, Wede Jan Jurrien 

Lambergs, benevens de tijdelijke Buitenvaders der Groot Burger Weesen, als Erfgenaamen 

van de overledene Gemeensman Evert Storm, versoekende desselvs boedel onder beneficie 

van Inventaris te moogen aanvaarden. 

Was geapost:  De versogte beneficie van Inventaris word geaccordeerd ten fine en effecte als 

naar rechten. 

 
[In marge]: Den 11 December 1786. Is aan dezelven, het termijn nog ses weeken geprolongeert, en intusschen geacordeerd de 

vaste goederen ten overstaan van de Heeren Hoofdlieden te mogen verkoopen. 

Den 26 Januarij 1787. Hebben de Supplianten der gelibelleerden boedel van wijlen den E(dele) Evert Storm gerepudieerd 

vid. Libr: recognitionus sub lit(era) R. En zijn voorts bij Apost(ille) op der zelver Requeste tot Curateuren van dien boedel 

genomineert Roelof Storm, B. Lankhorst en R. Joh. Woltgraft. 

 

 

730. Den 9 October 1786, fol.275. 

Op de Requeste van Jan Jansen en Hendrik Gerrits, als huurders van het agterste stuk op de 

Nateers verzoekende wegens het maken van den Dijk langs het Harkenhoofd men alle die 

aarde uit dat land in de jaren 1784 en 1785 zijnde gehaalt deswegens een convenable remissie. 

Was geapost:  De Supplianten worden derzelver verschuldigde pagt mids dezen geremitteerd 

eene Sa. van vijfentwintig Goudguldens eens, en de Ontfanger deezer Stads Domeinen tot het 

valideren van deze voorschr(even) somma op de gelibelleerde pagt geauthoriseerd. 

 

 

731. Den 9 October 1786, fol.275vo. 

Op den Requeste van den Ontv(anger) Gen(eraal) van Vollenhoven, W.F. van Knuth  

verzoekende parate executie tegens den Ontvanger van het Schoorsteengeld, wegens 

nonbetalinge van eene Sa. van f.3255 - : - over 1785. 

Was geapost:  Wanneer de Ontvanger van ’t Vuurstedegeld den Suppliant in zijne qualiteit, 

binnen de eerstkoomende vier weeken niet zal hebben klaagloos gesteld, wordt alsdan de 

parate executie, tegens opgem(elde) Ontvanger, aan denzelven geaccordeert naar ordre van 

den Lande. 
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732. Den 11 October 1786, fol.275vo. 

Op de Requeste van de Officieren en Adelborsten in de Compagnie van den Hopman Willem 

Biesterbos zig beklagende over verzuim en disobedientie van den Corporaal Jan Dekker, en 

de Adelborsten Christoffer Soet en Berend van Daalen. 

Was geapost:  Wanneer de beklaagdens de boetens bij de respective Resolutien van 

Schepenen en Raden bepaald niet zullen hebben voldaan binnen den tijd van veertien dagen, 

word den Requestrant het middel van parate executie geaccordeerd mids dezen. 

 

 

733. Den 12 October 1786, fol.276. 

Op den Requeste van Dr. Strubberg qqa van den Ontvanger deezer Stads Geestelijkheid, 

verzoekende parate executie tegens G. Gingandet, en H. Benekamp, als Borgen voor  

P. Lansbergen, voor 2 jaaren pagt van Oosterwolder Land, versch(enen) Mart(ini) 1784, 1785 

te samen f.98 - : - . 

Was geapost:  Wanneer de Ontvanger deezer Stads Ecclesiastique goederen door de 

beklaagden, binnen den tijd van vier eerstkoomende weeken niet zal zijn klaagloos gesteld, 

wordt de parate executie alsdan tegens dezelve aan opgem(elde) Ontvanger geaccordeert, 

ingevolge de Conditien van Verpagting. 

 

 

734. Den 6 November 1786, fol.276. 

Op de Requeste van R. Woltgraft in qualiteit als voogd van Volconia Sibilla van der Wijck, 

eenige erfgenaame van wijlen den Hr. Burgem. A.H. ten Oever Remonstrerende, hoe in 

deboedel van gem(elde) Hr. ten Oever gevonden word een praetensie groot f.6088 - 6 - 10 ten 

laste van de Hr. B.H. van der Wijck, Vader van voorn(oemde) zijne Pupille, dan dewijl 

voorschr(even) Hr. B.H. van der Wijck verklaard sodanige  Somma nimmer aan zijn Oom 

schuldig geweest te zijn, maar dat hij en sijn vrouw sodanige schuldbekentenisse op aandrang 

van voorschr(even) zijn Oom hadde moeten ondertekenen, dog dat hij wel genegen was aan 

gem(elde) zijne dogter te restitueeren de penningen door wijlen zijn Oom voor desselvs 

moeder genegotieerd tot opbouw van een nieuw huis op het Erve de Wester onder Blesse 

bedragende S. C., met de renten f.3000 - : - en daar voor gem(elde) Erve gerichtelijk ten 

onderpand te stellen. Welk aanbod om dese en verdere daar bij geallegeerde redenen 

oordeelde te moeten accepteeren, verzoekende overzulks dat H.W.E.D.H.Achtb: het selve 

gelievde te approbeeren. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier word het 

verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zoo las het legd. 

 

 

735. Den 20 November 1786, fol.276vo. 

Op den Requeste van den Muntm(eester) N. Wonneman, te kennen gevende dat hij op den 10  

November 1783 wegens voormaalige, en wel staande zijn Huwlijk opgenoomene penningen 

twee hypothecatien hadde gepasseerd op zijne Kalkovens cum annexis, de eene aan den Hr. 

Burgem. A. Vestrinck van f.3000 - : - en de andere aan wijlen M.D. le Vieux, Wede Ant. van 

der Linde van f.1400 - : - Caroli guldens, zonder daar bij toen ter tijd indagtig te zijn geweest 

aan de hem daartoe nodige permissie van Schep(enen) en Rad(en) om dit zijn goed mede voor 

het aandeel zijner minderjaarige kinderen te mogen affecteeren en verbinden: Verzoekende 

overzulks, dat Schepenen ne Raden opgem(elde) Hypothecatien, voor zo verre zijne 

minderjaarige kinderen aangaat, alnog geliefden te ratificeeren, en te bekragtigen. 
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Was geapost:  Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd, zo als het legd, en 

overzulks de beide Hypothecatien daar bij gemeld, voor zo verre de minderjaarige kinderen 

van den Suppliant aangaat, geratificeerd en bekragtigd bij deezen. 

 

 

736. Eodem [20 November 1786], fol.277. 

Op den Requeste van Jan Bruins, om zijn onvermogen verzoekende remissie van vier jaaren 

uitgang aan de Boven en Buitenkerken over de jaaren 1783, 84, 85 en 86 jaarlijks ad f.6 - : - 

van zijn huis over de Louwen-Poort. 

Was geapost:  De verzogte remissie wordt aan den Suppliant geaccordeert bij dezen. 

 
[In marge]: NB. Is verstaan dat de halfscheid der kooppenningen zal zijn ten profijte der respective Kerken, en de andere 

halfscheid van Jan Bruins op welke conditien is goedgevonden ’t huis te verkopen. 

 

 

737. Eodem [20 November 1786], fol.277. 

Op den Requeste van Willem Hulsman, om armoede verzoekende drie jaaren remissie van 

een uitgang ad f.4 - 18 - over de jaaren 1784, 85, en 86 aan deezer Stads Geestelijkheid van 

zijn huis in de Geerstraat. 

Was geapost:  De agterstedige Uitgangen over de jaaren 1784, 1785, en 1786 worden aan den 

Suppliant geremitteerd mids deezen. 

 

 

738. Den 23 November 1786, fol.277vo. 

Op de requeste van Aaltje Gerritsen Groen Weduwe Willem Petersen Bos en Hendrik 

Sams(h)suisen in qualiteit als voogd over Trientje Bos, dogter van voorn(oemde) Willem 

Petersen Bos, te kennen gevende hoe zij met de anderen waren overeengekoomen, dat zij 

eerste requestrante aan gem(elde) haar aangehuwde dogter, in voldoening van haar Vaderlijke 

erf-portie zal geeven een goede opvoeding en kost en drank: tot dat dezelve 15 jaren sal 

hebben bereikt, en eens een Somma van f.50 - : - en dat zij daar tegens sal blijven in besitting 

van den overige boedel verzoekende daar toe de approbatie van H.W.E.D.H.Achtb. en teffens 

dat in plaats van wijlen Peter Willems Bos, weder tot mede Voogd mogte aangesteld worden 

de persoon van Geert Jans. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Hoofdlieden in den Hagen word het 

gelibelleerde accoord onder een behoorlijk verband geaccordeerd soo als het legd, en de 

persoon van Geert Jans geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld. 

 

 

739. Den 30 November 1786, fol.277vo. 

Op den Requeste van Caspar Gluissteen, deezer Stads Uurwerker, in ondertrouw staande met 

M.C. Stuard te Amsterdam, om redenen verzoekende, dat aan hem op aanstaanden Zondag 

drie Huwlijks-Proclamatien op éénen dag mogten worden geaccordeerd. 

Was geapost:  De verzogte drie Huwlijks-Proclamatien worden aan den Suppliant op  

aanstaanden Zondag, in de voormiddag, Nademiddag, en Avond-Predikbeurten geäccordeerd 

mids dezen, en de Eerw(aarde) Nederduitsche Gereformeerde Kerkenraad ten dien einde 

geauthorizeerd. 

 

 

740. Den 11 December 1786, fol.278. 

Op de Requeste van Giesbert Gigandet, versoekende om redenen ten requeste geallegeert, de 

boedel van desselvs Vader A. Gigandet onder beneficie van Inventaris te mogen aanvaarden. 
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Was geapost:  Op het rapport van de heeren Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word 

de versogte beneficie van Inventaris geaccordeert ten fine en effecte als naa rechten. 

 

 

741. Den 28 December 1786, fol.278. 

Op de Requeste van de Buitenvaderen van de Groot Burger Weezen verzoekende zodanig 

gedeelte van den boedel van D.G. van Nimwegen, als onder hun nog berustende is aan de 

Crediteuren, of daar uit vertrouwde perzonen over te geven. 

Was geapost:  De perzoon van Willem Tjeerds ter Wolde word mids dezen geauctoriseerd tot 

mede Curator in den boedel ten Requeste gemeld in plaats van wijlen Arend Reijer van Eem. 

En worden dan verder de Supplianten geauctoriseerd, om alzodanig gedeelte van gedagte 

boedel als onder hun in derzelver qualiteit nog berustende is, aan de Curateuren derzelve 

boedel uit te [leeg] (reiken?). 

 

 

742. Den 28 December 1786, fol.278vo. 

Op den Requeste van de Hr. Burgem. Ass. van Strockel verzoekende een Uitgang van negen  

stuivers en vijf penningen aan deeze Stads Geestelijkheid uit een huis op de Oudestraat bij de  

Haagepoort tegens vier pcto te mogen afkoopen. 

Was geapost:  De verzogte afkoop word aan den Suppliant geaccordeerd bij deezen, in 

gevolge de resolutie daar van zijnde. 

 

 

743. Eodem [28 December 1786], fol.278vo. 

Op den Requeste van de Hr. Burgem. Ass. van Strockel, verzoekende een Uitgang van tien 

stuivers en agt penningen ten profijte deeze Stads Arme Camer, uit een huis op de Oudestraat 

bij de Haagepoort tegens vier pcto te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Provisoren van de Armen Camer word de 

verzogte aflosse aan den Suppliant tegens vier pcto geaccordeerd, ingevolge de Resol(utie) 

daarvan zijnde. 

 

 

744. Eodem [28 December 1786], fol.279. 

Op den requeste van Clasina van Wijnvoorden, Weduwe Jan Strockel, verzoekende een 

uitgang van eene gulden ten profijte van deese Stad, uit een Hagen bij de Slaaper tegens vier 

pcto te mogen aflossen. 

Was geapost:  Op het rapport van de Heeren Cameraars van de Stad word de verzogte aflosse 

aan de Suppliante tegens vier pcto geaccordeerd ingevolge de Resol(utie) daarvan zijnde. 
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Index van Campen en haar Jurisdictie. 
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Properen Overginne, de   694. 

Raadhuis, agter het    435, 446. 

Raalte, Carspel    497. 

Raas, het     432. 

Reeve, de     133. 

Rhijnvischgang    475, 677. 

Rode Hart, het     183, 195. 

Roskam, de     555. 

Run Molen     667, 678. 

Sak, de      30. 

Sandberg, de     545. 

Sandhok, het     512. 
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Schapensteeg     532. 

Scheeps Timmerwerf    92. 

Schepen Steeg     19. 

Schurtdenberg, Erve den   233. 

Schuthok, het     215. 

Seveningen     87, 92. 

Slaaper, de     744. 

Slag, Geestelijke    120. 

Slag, Pastorie     122. 

Slag, St Agnieten    120. 

Slag, Wesen     133. 

Slagen, dertien    133. 

Smederij     204. 

Sonnenberg, den    266. 

Soppenhuis     379. 

St. Jacobs Steeg    30. 

St. Nicolaasdijk    330. 

Stads Herberg en Schans, de Nieuwe 394. 

Stads Herberg voor de brug   507. 

Stads IJsselbrugge    332, 436. 

Stads Magazijnen    622. 

Stads Muur, de    315. 

Stads Orgelen     611. 

Suijkerkamp, de    6. 

Swartendijk     149, 407, 480. 

Tabaks Compagnie    409. 

Tabaksschuure    377, 504. 

Tolhuijsje, het     229, 479. 

Touwbaan     231. 

Touwslagershuisje    231. 

Trappie, het     110, 538, 546. 

Twello      64. 

Uiterwijk     266. 

Urk      160. 

Vecaten     42. 

Veenepoort     5, 210, 249, 315, 530, 678. 

Veenestraat     319, 338, 384. 

Veer van hier op Amsterdam   27, 34, 78, 137, 147, 155, 242, 610. 

Veer van hier op Deventer   107. 

Veer van hier op Enkhuizen   342. 

Veer van hier op Ens en Emmeloort  103. 

Veer van hier op Hoorn   53, 341, 342, 479. 

Veer van hier op Steenwijk   146. 

Veer van hier op Zutphen   237. 

Veer, Grafhorster    214. 

Veesen      430. 

Veluwe, Quartier van    510. 

Vischbrug     30, 457, 479. 

Vischmarkt     69. 

Vischpoort     32. 
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Visscherij Hermans Delle   245. 

Vloeddijk     109, 337, 559, 647, 675. 

Vollenhove     300, 399, 490, 731. 

Voorhoeve, de     480. 

Vossenweerden, de    389. 

Vriesland     465. 

Vullemulders Whee    215. 

Waag, de     138, 355. 

Watermoolen, de    249, 406, 668. 

Weefgetouw     566. 

Weertje, het     373. 

Welle, de     125, 230, 455, 650. 

Wesep      431. 

Wesep      558. 

Westfriesland     90. 

Wezop      139, 663. 

Wijhe      380, 497, 688. 

Willigenweg     393. 

Wilsemer Carspel    659. 

Wilzum     225. 

Zalk      74, 233, 267, 268, 531. 

Zandje, op het     518. 

Zeedijk, de     684, 691. 

Zeeland, kamer    38. 

Zijl Fabriek     409. 

Zonnenberg, de    422, 434. 

Zuijdeinde, het    180, 206, 631. 

Zutphen     237. 

Zwanenbrug     337. 

Zwartendijk     433. 

Zwol(le)  81, 151, 161, 189, 222, 237, 355, 388, 418, 475, 

476, 526, 689. 

 

 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

 

Arme Weeshuis  75, 98, 132, 141, 267, 345, 367, 427, 440, 441, 

472, 494, 498, 513, 539, 582, 598, 604, 621, 635, 

644, 645, 679, 716. 

Armen Kamer     8, 196, 317, 407.  

Armen Staat     8, 117. 

Bank van Leninge    4, 158, 421. 

Banke, Hooge     70. 

Banke, Laage     70, 271. 

Bataillon van Generaal Grave d’ Encie 557. 
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Belt, de     79. 

Bovenkerk     102, 267, 283, 301, 313, 404, 572, 736. 

Broederkerk     39, 102, 267, 552. 

Bruggegeld, het    624. 

Buitenkerk     102, 267, 570, 736. 

Burgerregiment    514, 545, 560, 622, 632. 

Classis      39. 

Compagnieschap van tabacq   517. 

Conrectors-School    461. 

Diaconie van IJsselmuijden   720. 

Duffelmakersknegten Bussche  73. 

Fransche Juffrouwen Kostschool  269. 

Fransche Kerk     105. 

Friesche Busse, de    401. 

Gasthuis, Boven    77, 96, 364, 462, 483, 687. 

Gasthuis, Buiten    38, 129. 

Gasthuis, Geertruid en Catharina  9, 23, 46, 77, 91, 117, 139, 171, 223, 312, 317, 

414, 499, 524, 525, 558, 630, 631, 636, 663, 695, 

706. 

Gasthuis, Heiligen Geesten  38, 54, 64, 90, 270, 277, 287, 340, 469, 482, 495, 

583, 597, 608, 636, 669, 682, 684, 691, 697, 698. 

Genoodschap tot de wapenhandel  623, 708. 

Gereformeerde Gemeente   124. 

Gilde, Bakkers    126, 400, 439, 542, 718. 

Gilde, Drapeniers    426. 

Gilde, Kramers    689. 

Gilde, Schoenmakers    727. 

Gilde, St. Annen of Schippers  168, 174, 653, 725. 

Gilde, St. Marcus    578. 

Gilde, St. Willebrordus   542. 

Gilde, Tappers    578. 

Gilde, Timmermans    713. 

Gilde, Turfdragers    614. 

Gilde, Wollenaaisters    627. 

Groot Burger Weeshuis  22, 85, 89, 99, 101, 108, 116, 133, 203, 275, 286. 

306, 314, 498, 563, 580, 615, 629, 637. 

Groot Burger Weezen    47, 116, 129, 203, 276, 314, 629, 685, 709, 729. 

Hoofdgeld, het    565. 

Impost op Brandewijn   189. 

Impost op Gebrande Wateren  189. 

Joodsche Gemeente    447. 

Kinderhuis, het    167, 679. 

Kostgevers-proeve    46, 64, 636, 682, 697, 698. 

Kostkopers proeve  77, 90, 91, 171, 223, 312, 317, 340, 469, 482, 

483, 524, 608, 669, 706. 

Lutherschen Kerkenraad   528. 

Militaire Wagt, de    32. 

Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 262, 484. 

Nederduitsch Gereformeerde Kerkenraad 164, 213, 221, 225, 226, 263, 326, 739. 

Oortklooster, het    639.   
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Overijsselche Praebende Societeit  90. 

Praebende Societeit    607. 

Provintiaale Huis van Correctie  699. 

Raad van State    5. 

Regiment Cavallerie de Famars  213. 

Regiment Generaal D’ Euvie (d’Encie) 557, 588. 

Regiment van Prins Fredrik   345. 

Regthuis van IJsselmuiden, het  507. 

Roomsche Kerk    475, 677. 

Schoolen, Triviale    224. 

Stads Apotheek    199, 200. 

Stads Banken     83, 291, 423, 501, 634. 

Stads Impost     189. 

Stads Tabak     184. 

Timmermansknegten Bussche  303, 358. 

Vergadering, Averinks   268. 

Vergadering, Tengnagels   268. 

Vismarkt     486. 

Vroedschap der Stad Dockum  714. 

Vuurstedegeld, het    357, 446. 

Walsche Kerkenraad    267. 

Winterjaarmarkt    486. 

Zegelhuis, het     566. 

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

 

Aardwerkersbaas 

Adelborst 

Adjudant 

Advocaat 

Apotheker 

Architect 

Assuradeur 

Bakker 

Bankhouderesse 

Bedienaar 

Beurtman 

Beurtschipper 

Bierdrager 

Binnenmoeder 

Boedelredder 

Boven-Schoolmeester 

Brandmeester 

Broodweger 

Buitenvader 
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Burgemeester 

Cameraar 

Capitein 

Chirurgijn     

Collecteur 

Collonel 

Commies 

Commissaris 

Conrector 

Convenable 

Cornet 

Corporaal 

Crediteur 

Curateur 

Custor 

Diaken 

Directeur 

Doctor 

Drukker 

Duffelmakersknegten 

Executeur 

Fabriqueur 

Fransche Kostschoolhouder 

Fransche Meester 

Gecommitteerde 

Gemeensman 

Generaal. 

Gildebroeder 

Gildeknegt 

Gildemeester 

Gouverneur 

Hoofdman 

Hoofdofficier 

Hooiweger 

Hopman 

Hospes 

Impostmeester 

Kameraar 

Kerkmeester 

Kerkmeester 

Koopman 

Koornmolenaar 

Kostjuffrouw 

Lantaarnopsteker 

Lieutenant 

Lieutenant Generaal 

Lootz 

Magistraat 

Mandemaker 

Marktmeester 
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Matroos 

Medicinae Doctor 

Meester Hoefsmid 

Meester Silversmit 

Meester van de zweep 

Meesterknegt 

Meijer 

Molenaar 

Molenmaker 

Muntmeester 

Officier 

Ontvanger 

Orgelmaker 

Overluijden 

Pater 

Piloot 

Pottebakker 

Praeceptor 

Predikant 

Priester 

Procureur 

Professor 

Provisor 

Rector 

Rentmeester 

Ritmeester 

Roedendrager 

Ruiter 

Schaffers 

Schepenen 

Scherprechter 

Scholarch 

Scholtus 

Schout 

Schutmeester 

Schutter 

Secretaris 

Sluisewagter 

Soldaat 

Stads Architect 

Stadsmeijer 

Straatmakersbaas 

Straatmeester 

Tambour 

Timmermansknegt 

Touwslager 

Turfdrager 

Turfmeeter 

Turfvulster 

Uitdrager 
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Uurwerker 

Veerman 

Veerschipper 

Vendrig 

Vendumeester 

Verver 

Visscher 

Vleeshouwer 

Voogd 

Voorleeser 

Vroedvrouw 

Wagemeester 

Wagenmaker 

Weesemeester 

Zegelaar 

Zetschipper 

 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

 

Ab intestato    - Zonder testament. 

Abandonneeren   - Afstand gedaan van: 

Ad interim    - Voor de tussentijd, waarnemend. 

Ad lites    - Volgens de letter. 

Ad opus jus habentium  - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieeren    - Aanvaarden (een erfenis). 

Advertissement   - Advertentie, aankondiging. 

Advocando    - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 

Afvredigen    - Omheinen, afrastering of schutting plaatsen. 

Agreëren    - Gunstig aannemen, toestaan.  

Alteratie    - Verandering. 

Amelioratien    - Verbetering, verfraaiing. 

Ampliatie    - Aanvulling, uitbreiding. 

Annecteeren    - Aanhangsels, bijlagen. 

Annex     - Aangehecht, bijgevoegd. 

Appoinctement   - Bezoldiging, rechtsbescheid, beschikking. 

Approbatie    - Vergunning, goedkeuring door de overheid. 

Approprieren    - Geschikt maken.  

Avanceeren    - Voorschieten (van gelden). 

Beneficie    - Begunstigd. 

Caroli gulden    - Karels gulden (20 stuivers). 

Casseerende    - Vernietigen, ongeldig verklaren. 

Cautie     - Zekerheid. 

Cederen    - Afstaan, overdragen. 

Citatien    - Daging, dagvaarding. 
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Collateraal    - Successie. 

Compatibel    - Vereigbaar, overeenstemmend. 

Competeert    - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comptoir    - Kantoor. 

Concerneerd    - Betreffen, aangaan. 

Conduite    - Gedrag. 

Confereren    - Een bespreking houden, overleggen, beraadslagen 

Confirmatie    - Bekrachtiging, bevestiging. 

Conformité    - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid. 

Consent    - Toestemming, vergunning. 

Consideratie    - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Constituenten    - Wetgevende vergadering. 

Contrarie    - Tegenovergesteld, strijdig. 

Contraventie    - Overtreding. 

Contribueren    - Opbrengen, toebrengen.  

Convenable    - Geschikte wijze. 

Convenant    - Overeenkomst, afspraak. 

Coram     - In aanwezigheid van, ten overstaan van. 

Costume locaal   - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 

Cum expensis    - Met kosten. 

Decisie    - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak. 

Decisie de plano   - Besluit op papier. 

Declaratoir    - Verklarend, vonnis. 

Dedoumagement   - Schadeloosstelling. 

Deficierende    - Ontbrekend. 

Defroiement    - De kosten voor iemand betalen.  

Descendenten    - Nakomelingen, afstammelingen. 

Desisteren    - Afstand doen. 

Different    - Onenigheid. 

Dilaijeerde    - Uitstellen, sleepende houden. 

Diligent    - De opgedragen taak te blijven behartigen. 

Discipulen    - Leerlingen. 

Disobedientie    - Ongehoorzaamheid.  

Dispuit    - Geleerd twistgesprek. 

Dissentien    - Tweedracht, oneenigheid. 

Domicilium citandi   - De plek waar men naar rechten wordt 

      aangesproken. 

Douceur    - Extra gift in geld, extraatje. 

Ecclesiastique goederen  - Geestelijke goederen. 

Eheman (vrouw)   - Echtgenoot(e). 

Eleve     - Kwekeling, leerling (van een vakschool). 

Elusidatie    - Opheldering, toelichting. 

Elusoir     - Ontwijkend.  

Emolumenten    - Bijverdiensten. 

Emploieeren    - Aanwenden, gebruiken, gebruik maken van. 

Erroneuse    - Dwaling, dolende. 

Et effecte    - Met rechtsgevolg. 

Ex capite contractus   - Uit hoofde van contract. 

Excederende    - Overschrijdende, (de perken) te buiten gaan. 

Excessive    - Bovenmatig, buitensporig. 
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Exerceren    - Uitoefenen. 

Exhibeerende    - Vertonen, overleggen, indienen. 

Exhibitum hujus diei   - Dat het op deze dag getoond is. 

Expiratie    - Aflopen, beëindigen. 

Explicatie    - Uitlegging, verklaring, opheldering. 

Exteerden    - (en nog meerder) voorkomen.  

Extestamento vel ab intestato  - Op grond van wel of geen testament. 

Extradeeren    - Een uittreksel maken van: 

Exuè     - ‘t Recht van Exuè, [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]. 

Favorabel    - Gunstig. 

Fidei-Commissaire   - 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. 

Fournissement    - Betaling.  

Geadjungeerd    - ‘zig voegen bij’. 

Geadmitteerd    - Toegelaten, toegestaan, ingewilligd. 

Geaffecteerd    - Aanwijzen ter dekking van bepaalde uitgaven. 

Geagreerd    - Gunstig aangenomen, toegestaan. 

Gealimenteerd    - Levensonderhoud verstrekken aan. 

Geallegeerd    - Aangevoerd. 

Geannecteerd    - Aangehecht, bijgevoegd. 

Geaproprieert    - Geschikt gemaakt. 

Geauthorizeerd   - Gemachtigd, verlening van een bevoegdheid. 

Gecachetteerd    - Dichtlakken, verzegelen. 

Gecondemneert   - Veroordeeld. 

Geconsigneerd   - In bewaring geven. 

Geconstringeert   - Gedwongen. 

Gecontinueerd    - Voortzetten, aanhouden. 

Geconvenieerd   - Overeen gekomen.  

Gedechargeerd   - Ontlasten, ontheffen, kwijten, vrijspreken. 

Gededommageerd   - Schadeloosstelling. 

Gedefereerde    - Aanbrengen, aangeven, terwille zijn. 

Gedemandeerd   - Beveelen, belasten. 

Gedifficulteerd   - Zwarigheid maken, niet accoord gaan. 

Gedispenseerd    - Ontheffen, vrijstellen. 

Gedisponeerd    - Beschikken over. 

Gedistraheert    - In het klein verkocht. 

Geëngageerd    - Zich verbinden aan. 

Geëntameerd    - Een begin maken met - , in behandeling nemen. 

Geëximeert    - Af-, uitzonderen, onttrekken aan. 

Geëxpireerd    - Aflopen, beëindigen. 

Geextendeert    - Uitrekken, uitstrekken tot; uitbreiden. 

Gegageerd    - Op volle soldij gepensioneerd. 
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Gegrasseerd    - Woeden. 

Geimpendeerd    - Ten koste leggen, aanwenden. 

Geinhaereert    - Invoegen. 

Geïnjungeerd    - Toegevoegd, opgelegd. 

Gelibelleerde    - Bevrijding van beperkende of belemmerende  

      voorschriften. 

Gementioneerd   - Vermelden, melding maken van: 

Gemunieerd    - Sterken bewaren, beschermen. 

Genereusiteit    - Edelmoedig, grootmoedig. 

Geobtineert    - Verwerven, behouden, verkrijgen. 

Geoffereerde    - Aanbieden, toedienen. 

Gepraefereert    - Recht van voorrang, voorkeur. 

Gepraefigeert    - Tevoren vaststellen. 

Geprocreëerd    - Verwekken. 

Geprolongeerd   - Verlenging van een tijdsduur. 

Geprovenieerd   - Als opbrengst voortkomen uit: 

Gereleveerd    - Ontheffen, ontslaan, vrijspreken. 

Geremitteerd    - Verminderd, kwijtgescholden. 

Gerenuntieerd    - Afstand doen van; afzien van. 

Gerepudieerd    - Verwerping van een erfenis. 

Geretireert   - Beroepsbezigheden vaarwel zeggen, stil gaan

   leven, zich verwijderen.  

Gesepareerde    - Afzonderen, van elkaar scheiden. 

Gestipuleerd    - Als voorwaarde, voorbehoud, beperking of 

      uitbreiding in een contract vastleggen, bepalen, 

      bedingen. 

Gesubstitueerde   - In de plaats stellen of in de plaats treden. 

Gesuccedeerd    - Opvolgen. 

Gesuppediteerd   - Verschaffen, aan de hand doen. 

Gesurcheerd    - Opschorten. 

Gesusteneerd    - Beweren, aanvoeren, zich beroepen op. 

Getenteert    - Zich eraan ergeren. 

Getraineerd    - Sleepende houden, op de lange baan schuiven. 

Greesen    - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

      op een bepaals stuk land geweid kunnen worden. 

H.W.E.H.Achtb.   - Hun (of Haar) Wel Edel Hoog Achtbare. 

Imploieren    - Te werk stellen. 

Impost     - Accijns. 

Inadmissibel    - Ontoelaatbaar. 

Inhabiel    - Onbekwaamheid, onbevoegdheid, onhandig. 

Inhaesie    - Inhanging, aanhanging. 

Innocent    - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 

Innudatie    - Overstroming. 

Ins suo loco    - Op zijn plek, plaats.  

In senatu    - Binnen de Raad (van Campen). 

Insolventen    - Onvermogend, onmachtig om te betalen. 

Intruisique    - Het wezenlijke, de kern der zaak. 

J.U.Dr.     - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

      het burgelijke en het kerkelijke. 

Jouisseeren    - Genieten. 
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Jura consignationis   - De rechten van consignatie. 

Kameraar    - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Langetten    - Kant, slingersteek als randversiering, 

      festonneersteek.  

Lb.     - Libra = pond. 

Maaggescheid    - Boedelscheiding. 

Margen    - Is 6 hont, een hont is 100 roeden. 

Martini    - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Menage    - Huisraad, met verschoning ontzien. 

Michiel    - St. Michiel, 20 September. 

Mobilia    - Roerende goederen. 

Moeije     - Tante. 

Momboiren    - Voogden. 

Montant    - Bedrag, beloop van een rekening, schuld. 

Morgen land    - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

      Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Mutuele    - Wederzijds, over en weer. 

Negotieren    - Onderhandelen, door onderhandeling tot stand 

      brengen. 

Nome Uxoris    - In naam van zijn vrouw. 

Nomine matris   - In naam van zijn moeder. 

Obtineeren    - Verkrijgen; de overhand behouden, winnen. 

Oculaire inspectie   - Zelf ondernomen onderzoek. 

Offereerende    - Aanbieden, toedienen. 

Officie     - Ambten, dienstverlening, plichten. 

Ongepraejudicieerd   - Zonder op een oordeel vooruitlopen. 

Ontramponneerden   - Gehavend, ontredderd. 

Ontstentenis    - Het niet voorhanden zijn. 

Ordinaris    - Gewoon, gebruikelijk. 

Orlietten    - Oorbellen. 

Oud Moeie    - Oud tante. 

p:q:     - [?]. 

Paaijen     - Betaling, termijn. 

Peremtoire    - Afdoend, beslissend. 

Permutatie    - Verwisseling, verplaatsing. 

Persuaderen    - Overreden, doen geloven. 

Persuasive    - Overredend, overtuigend. 

Petri     - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 

Plakkegeld    - Belastinggeld. 

Poene     - Op straffe van: 

Portionis ab intestato debitae  - Gedeeld zonder testament verschuldigd zijn. 

Praeceptoraat    - Leermeester. 

Praedecesseuren   - Ambtsvoorgangers. 

Praejudicie    - Voorbeslissing; voorafgaande afstand van enig 

      recht of een aanspraak, zonder vooruit te lopen 

      op een beslissing ten ongunste, onder alle voor- 

      behoud. 

Praetensie    - Aanspraak, eis, vordering. 

Pressante    - Dringend, spoedeisend. 

Pretenselijk    - Aanspraak, beweerd of verlangd. 
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Principaal    - Lastgever, volmachtgever. 

Pro portione    - In verhouding stellen, evenredig maken. 

Pro ut jacet    - Wanneer het gebeurt.  

Prodigus    - Verkwistend, kwistig met: 

Prolongatie    - De duur van iets verlengen. 

Propositie    - Voorstel. 

Provenue    - Opbrengst. 

qqa. (qualitate qua)   - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Recepisse    - Waardepapieren. 

Reciproque    - Wederzijds, wederkerig. 

Redres     - Herstel in de oude toestand, vergoeding, 

      verbetering. 

Regaard    - Aanzien, eer, achting, ten opzichte van. 

Regres     - Recht op schadevergoeding of terugbetaling. 

Releveren    - Ontheffen, ontslaan, vrijspreken. 

Reliqua    - Overschot van onvereffende schuld. 

Remissie    - Vermindering, ontheffing. 

Remonstrerende   - Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn 

      beklag doen. 

Removeren    - Verwijderen, afzetten. 

Repudieeren    - Verwerping of weigering van een erfenis. 

Requard    - Ten verzoeke. 

Requisiten    - Dat wat ergens bij nodig is. (b.v. toneel) 

Resigneren    - Afstand doen van; zich schikken, berusten. 

Resolveren    - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Revenuen    - Inkomsten van goederen. 

Rijnlandsche voet   - Is 11duim. 

Schepel Weite    - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 

      10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel

      weite c.q. rogge kan bezaaien.  

Scholarchen    - Schoolbestuurder, schoolopziener. 

Senatus    - Senaatscommissie, gemeenteraad v.e. Stad. 

Sententie    - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van 

      arrest. 

Sequestreren    - In bewaring stellen, een betwist goed gerechte- 

      lijk in beslag nemen en aan een derde in beheer 

      overgeven. 

Singuliere    - Een bijzonder geval. 

Sortabele    - Geschikt, gepast. 

Soulaas    - Vertroosting, verlichting. 

Soutien    - Onderstuning. 

Spolieeren    - Plunderen, roven, onthouden. 

St. Jacob    - Verpagting van bouwland, 25 juli 

St. Jan     - 24 Juni. 

St. Marten    - 11 November. Martini. 

St. Michaël    - 20 September. Michiel. 

St. Pieter    - 22 Februari. Petri. 

Staketzel    - Hekwerk. 

Sub beneficio inventario  - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Sub beneficio legis et inventarii - Als hiervoor. 
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Subsisteren    - Blijven bestaan, zijn levensonderhoud vinden. 

Sufficiente    - Voldoende, toereikend. 

Supersederen    - Aflaten, nalaten. 

Suppletie    - Aanvulling, voltallig maken, aanvullende dekking 

Surpossera    - Overtreffende. 

Sustentatie    - Onderhoud. 

Sustenue    - Ondersteunen. 

Sustinerende    - Beweren, aanvoeren, zich beroepen op. 

Tantam (tantième)   - Evenredig aandeel in de winst of overwinst.  

Ten fine    - Ten einde. 

Ten fine en effecte   - Ten einde rechtsgevolg. 

Thins     - Pacht, verplichting, schuld. 

Transigeeren    - Een vergelijk treffen, tot een schikking komen. 

Turbe     - Verontrusting, verwarring, beroering. 

Uitgang    - Zie thins. 

Vaceerende    - Een ambt, post of betrekking openvallen. 

Valideren    - Als betaling toegekend worden.  

Venia aetatis    - Meerderjarigheidsverklaring. 

Veniam aecetatis   - Zie hiervoor. 

Veniam agendi   - Permissie (aldus) op de deuren van het raadhuis 

      te handelen. 

Veralieneren    - Vervreemden. 

Vice versa    - Heen en terug. 

Vide post    - Zie verderop of hierna. 

Wheter     - Weetbrief, gerechtelijke aanzegging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


