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Gemeente Archief Kampen

Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809.

Deel 26 T.

2 jan. 1796 – 12dec. 1803.

Inv. nr. O.A. 210.

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 consequent was in zijn schrijven -men
schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde verhaalwordt 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 Dicky Haze en Wim Huijsmans,
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 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.

______________________________
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O.A. 210. 1796 – 1803.

1.
Den 2 Januarij 1796, fol.1.
Op de Requeste tegen den pagter van dezer Stads Tabaks accijs over den jaare 1795
gepraesenteerd voor den Ontfanger er Stads Domeinen, daarbij verzoekende, dat, vermids
dezelve niet tegen staande herhaalde aanmaningen in gebreken blijft te betaalen, omdat de
winkeliers niet anders als met recepissen zouden willen betaalen, deswegens voor diligent te
mogen worden verklaard.
Was geapost: De pagter word gelast in klinkende munt te betalen deszelfs al nog
verschuldigde pagt, met auctorisatie van den Ontfanger dezer Stads Domeinen, om bij
ontstentenis van dien, hem daar voor te executeeren.

2.
Eodem (Den 2 Januarij 1796), fol.1.
Op de Requeste van H. Holkes, J.A. Meex, H. Fidder (en) F. van Kempen, verzoekende, dat,
zij een Tamboer benodigt hebbende het daar heen mogte worden gedirigeerd, dat de agt
tamboers van de fuseliers ieder vijf guldens zouden moeten missen, ten einde daar voor een
tamboer te kunnen aanstellen, en bij vacatuur in het volle tractament zoude mogen invallen.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en zullen de
gelibelleerde kosten van een Tamboer uit de contribuantsgelden moeten gevonden worden.

3.
Den 6 Jan(uarij) 1796, fol.1vo.
Op den Requeste van Egbert van Marle, verzoekende, ter vergoeding van zekere geleden
schade, remissie van een gedeelte van de pacht, door hem als huurder van Stads Cingels over
den jaare 1794 verschuldigd.
Was geapost: Op rapport van de Cameraars worden aan den Suppliant f.18 - : - geremitteerd,
mits hij de overige f.20 - : - van zijn pacht betale.

4.
Den 6 Jan(uarij) 1796, fol.1vo.
Op den Requeste van Jan Dekker en Jan Storm, als voogden over de minderjaarige kinderen
van Wolter Dekker, te kennen gevende; hoe dat aan gem(elde) kinderen door derzelve vader
bij hertrouwen beweesen is gevonden voor moeders goed eenen Sa. van f.500 - : - Caroli
guldens gerichtelijk gevestigd op het huis staande op de Oude straat tusschen de
eigendommen van A. Hemsing en J. Kuilman, door gem(elde) Wolter Dekker aan den
Proc(ureur) Evers verkogt onder zekere voorwaarden, waarvan een obligatie gemaakt is groot,
zo zij vermeenen f.1700 - : - . En alzo zij geinformeert zijn dat gem(elde) obligatie thans door
W. Dekker aan de Luthersche gemeente is verkogt en getransporteerd, hetgeen zij oordeelen
niet te mogen geschieden ten zij alvoorens aan hen Supplianten in hunne qualiteit verzekering
voor het voorschr(even) kinderbewijs is gegeven; verzoekende voor‟t voorschr(even)
kinderbewijs gegeeven worden als zij gehad hebben, of zoo als geoordeeld zal worden te
behooren.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier worden de
Supplianten voor diligent verklaard.

5.
Den 22 Januarij 1796, fol.2.
Op de Requeste van J.N. Bijsterbos, verzoekende als Capitain van een compagnie Burgers en
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deszelfs in die qualiteit gedane belofte te mogen worden ontslagen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en word dien
ten gevolge, den Requestrant J.N. Bijsterbos van deszelfs post als Capitain van het
Burgerregiment ontslagen, mids egter zolang blijvende fungeren, totdat een ander in deszelfs
plaats is aangesteld, en hij dus hiervan kennis geve aan de officieren van deszelfs compagnies
terwijl dan nog de praesente Burgerrepresentanten eenparig hebben verklaard, dat zij in
deszelfs gedane diensten genoegen hebben genomen denzelven daar voor bedankende door
dezen.

6.
Den 24 Januarij 1796, fol.2vo.
Op den Requeste van de Ontvanger der Ecclesiastique goederen, te kennen gevende hoe
wijlen Jacob Kroese van de Geestelijkheid in pagt gehad heeft een kamp in Dronthe, groot 3
mat voor f.120 - : - dat gem(elde) Kroese is komen te overlijden en zijn boedel in zodanige
staat is da de kinderen in het weeshuis zijn opgenoomen en de borgen ook buiten staat zijn om
de penningen van de 2 jaaren die hij verschuldigd is gebleven over de jaare 1791 en 1792 te
kunnen betalen en hij Suppliant verpligt zijnde, zijn boeken te moeten sluiten over zulks
verzogt dat hij mogt worden geauthoriseerd om die twee jaaren pagt voorschr(even) Martini
1791 en 1792, makende eene Sa. van f.240 - : - onder remissie in zijn uitgaave van dit jaar te
mogen inbrengen.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, wordt de Suppliant
geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld.

7.
Den 3 Februarij 1796, fol.3.
Op den Requeste van de voogden over de vijf minderjaarige nagelaaten kinderen van wijlen
Jacomina Hendriks in twee huwelijken in echte verwekt als 3 bij Roelof Jans en 2 bij Gerrit
Rutgersen Vos, verzoekende approbatie van de verkoop van het aandeel, zijnde een vijfde part
in een erf en goed gelegen in den Schoutampt van IJsselmuiden, Boerschap Oosterholt voor
de Sa. van elfhonderd guldens.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden in den Hagen worden de Supplianten
geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld.

8.
Den 12 Februarij 1796, fol.3.
Op den Requeste van Harmen Jans, verzoekende in plaats van Beert Aarts van Triest, van
wien hij dezelve had overgenoomen, met het Veer mag worden begunstigd van deeze Stad op
de steeden Haarlem, Gouda, Leijden, Delft, den Haag en Rotterdam op de voorige conditien
en gebeneficeerd met het klein Burgerregt dezer Stad.
Was geapost: Op het rapport van de Schutmeesters wordt den Suppliant in plaats van H. van
Triest aangesteld tot ordinaris Beurtschipper van deezen Stad op de steeden Haarlem, Gouda,
Leijden, Delft, den Haag en Rotterdam, en zulks op dezelvde conditien als de voorgaande
schipper, en teffens gebeneficeerd met het klein Burgerregt deezer Stad mits praesteerende en
betalende de Jura aan het Arme Weeshuis daartoe staande.

9.
Den 17 Februarij 1796, fol.3vo.
Op den Requeste van Claas Peters en Wessel Teunis, als voogden over Frerik Teunis
Schiedholt, thans oud 21 jaar wonende op Keulvoet, verzoekende te mogen worden
gequalifiseerd om met G. Zwakenburg, getrouwd geweest zijnde met de moeder van
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gem(elde) haar pupil, in onderhandeling te mogen treeden tot verkoop van „smoeders goed
mits de maagscheid nader ter approbatie overgevende.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt het verzoek
ten Requeste gedaan geaccordeerd zoals het legd.

10.
Den 27 Febr(uarij) 1796, fol.3vo.
Op ‟t Extract uit de Resolutien van den Burger krijgsraed, inhoudende versoek, vermits J.
Berghuijs uit den dienst als Officier uit de Burgerije door hun was ontslagen, denselven ook
uit den eed te ontslaen.
Was geapost: Gesien het versoek in desen gemeld, heeft de Municipaliteit ingevolge van
dien, den Burger Jacob Berghuijs in den Gerichts ontboden, en gecompareerd sijnde uit den
eed ontslagen als Officier der Burgerije.

11.
Den 29 Febr(uarij) 1796, fol.4.
Op de Requeste van Pieter de Rooij, verzoekende ontslag van zijne Curatueele, en om weder
te treeden in de vrije administratie sijner goederen etc.
Was geapost: Sij deeze gesteld in handen van de Curateuren van den Requestrant om te
dienen van berigt.
Nadere Apostille:
Gehoord sijnde het berigt consideratien op dezen Requeste, difficulteert
de Municipaliteit in het ten desen gedane versoek; en wijst hetzelve van de hand.

12.
Den 1 Maart 1796, fol.4.
Op de Requeste van Jan van der Sluijs om ontslag van Hoofdman van het Bovenbroek en
Kerkmeester van de Bovenkerk.
Was geapost: De Municipaliteit den inhoud deses geëxamineert hebbende accordeert den
Suppliant deszelfs ten desen gedaen versoek.

13.
Eodem die (1 Maart 1796), fol.4.
Op de Requeste van Leendert van Putten, om geplaetst te worden in een of ander Gasthuis
waer hij pro Deo onderhouden worde etc.
Als mede:
Op de Requeste van Jan Weijs; mede ten fine voorsz.
Was op beijde geapost:
Zij deese gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesteren
van beijde Gasthuijsen om daerop te disponeeren naer goedvinden.

14.
Eodem die (1 Maart 1796), fol.4.
Op de Requeste van Johanna Cornelissen, te kennen gevende dat zij door den Piqueur Eijffert
was geinjurieerd, verzoekende deswegens, vermits haer onvermogen tot reparatie te mogen
procedeeren pro Deo; en haer toegevoegd wierde Advocaat of Procureur en Curator ad lites.
Was geapost: De Municipaliteit difficulteerd in het bij desen gedaene versoek.

15.
Eodem die (1 Maart1796), fol.4vo.
Op de Requeste van Jacoba Berendiena Geest, te kennen gevende, dat zij door zekere Pieter
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Herpschoe was geinjurieerd, verzoekende deswegens, vermids haar onvermogen, tot reparatie
te mogen procedeeren Pro Deo; en haer toegevoegd wierde Advocaat of Procureur en Curator
ad lites.
Was geapost: Woordelijk als op de evenvoorgaende Requeste.
16.
Den 2e Maart 1796, fol.4vo.
Op de Requeste van B.E. van Campen, om ontslag als Kerkmeester van ‟t H(eiligen) G(eests)
Gasthuijs en van de Buijtenkerk.
Was geapost: De Municipaliteit geëxamineerd hebbende nevensgaende Requeste accordeert
den Suppliant deszelfs versoek ten desen gedaen.

17.
Eodem die (2 Maart 1796), fol.4vo.
Op de Requeste van Aaltjen de Boer, wed(uwe) Olof van der Weerd, om in enig Gasthuijs
geplaatst te worden etc.
Als mede:
Op de Requeste van Jan Pruijs, ten einde aen des Suppliants dogter een
Kostgevers Proeve uit het Boven Gasthuijs voor den tijd van een jaer of langer werde
gegeven.
Was op beijde geapost:
Zij dese gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesteren van
de beijde Gasthuijsen om daerop te disponeeren naer goedvinden.
[In marge]: Favorabel gedisponeerd 3 Maij 1796 vrd. Resol(utie) Boek.

18.
Den 3 Maart 1796, fol.5.
Op de Requeste van Mattheus Lindeboom om uit het Buiten Gasthuis voor twee personen pro
Deo mag worden proeven uitgereikt.
Op de Requeste van A.J. van Oosten en Corn. van der Vogt, Ehel. om in een der Godshuijsen
met vrije kost en inwoning gratis geplaats te worden.
Op de Requeste van Johanna Rookes om als kostgever in ‟t G(eertrui) en C(atharina) Gasthuis
geplaatst te worden, met oferte van aen het Gasthuis te cedeeren een huijsje haer
toebehorende mits sij haer leven lang de huur genieten.
Was op alle dese geapost: Zij dese gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesteren van
beijde of G(eertrui) en C(atharina) Gasthuijsen ten einde ten spoedigste te dienen van berigt.
[In marge]: Favorabel gedisponeerd 3 Maij 1796 vrd. Resol(utie) Boek.

19.
Den 5e Maart 1796, fol.5.
Op de Requeste van Berend van Grafhorst, om geplaetst te worden in één der Gasthuijsen.
Was geapost: Even als op de voorgaende Requesten.
[In marge]: Favorabel gedisponeerd 3 Maij 1796 vrd. Resol(utie) Boek.

20.
Den 6e Maart 1796, fol.5.
Op de Requeste van Christina Janzen, wed(uwe) Jannes Schaarts, om in één der Gasthuijsen
geplaetst te worden.
Was geapost: Als op alle voorige.
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[In marge]: Favorabel gedisponeerd 3 Maij 1796 vrd. Resol(utie) Boek.

21.
Den 7 Maart 1796, fol.5.
Op de Requeste van H. Gerritsz. de Ruijzer, om geplaetst te worden in één der Gasthuijsen.
Was geapost Even als d‟andere.

22.
Den 11 Maart 1796, fol.5.
Op de Requeste van Jannetje van Ommen, wed(uwe) Pieter Viset, ten einde als boven.
Was geapost: Even als alle d‟andere.
23.
Den 13e Maart 1796, fol.5vo.
Op de Requeste van Albert Hardenberg om met een kostgevers Proeve in ééne der Gasthuisen
begunstigd te worden.
Was geapost: Zij dese gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesteren van beide
Gasthuijsen om ten spoedigsten te dienen ven berigt.
24.
Den 14e Maart 1796, fol.5vo.
Op de Requeste van Jacoba Berendina Geest, minderjarige jonge dochter, woonende alhier als
Dienstmaegd ten huijse van de Burger Blok, geadsisteerd met den Adv(ocaa)t C.G. van
Baerle, om te hebben een Curator ad lites, ten einde te ageeren in rechten in cas van injurie
tegen Pieter Herpschoe.
Was geapost: De Adv(ocaa)t C.G. van Baerle word mits desen geautoriseerd ten fine als bij
Requeste gemeld.

25.
Eodem die (14 Maart 1796), fol.5vo.
Op ‟t adres van de Krijgsraed te kennen gevende dat de jongste Lieu(tenant) was verkoren H.
Fidder; verzoekende dezelve in den eed te neemen.
Was geapost: Fiat in den eedneeming als jongste Lieut(enan)t den Burger H. Fidder, loco
Kahz.

26.
Eodem die (14 Maart 1796), fol.5vo.
Op de Requeste van Elisabeth Scheffers, wed(uwe) Corn. Tabak,
Als mede:
Op de Requeste van Abraham Rensink beide rendeerende, om in één der
Gasthuijsen geplaetst te worden.
Was geapost: Zij dese gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesteren van beijde
gasthuijsen om ten spoedigste te dienen van berigt.
[In marge]: Favorabel gedisponeerd 3 Maij 1796 vrd. Resol(utie) Boek.

27.
Den 16 Maart 1796, fol.6.
Op den Requeste van Egbert Bijsterbos, als pagter van den tol der IJsselbrugge val en
kraanen; verzoekende autorisatie op Rentmeesters en Cameraers om prompte voldoening
sijner rekening groot f.933 - : - spruijtende uit hoofde van het laten passeeren van wagens,
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karren paerden van 28 Dec(embe)r 1794 tot 6 Febr(uarij) 1795, waervan hij de behoorlijke tol
niet had ontfangen.
Was geapost: De Municipaliteit dezen Requeste gelesen en geëxamineert hebbende,
difficulteert in het daerbij gedane versoek.

28.
Eodem die (16 Maart 1796), fol.6.
Op den Requeste van Femmigjen Jans, wed(uwe) Berend Groenewolt voor haren
minderjarigen zoon Michiel Groenewolt, om te hebben dertig szp. (stuivers) weeklijks
kostgeld, als mede een nieuw buijs, zwarte broek, koussen en een paer hembden.
Was geapost: Den 11 Maart zij dese gesteld in handen van de voogden over Michiel
Groenewolt, om ten spoedigsten te dienen van berigt.
Den 16 dito. De voogden sijn gelast en hebben aengenomen aen Michiel Groenewolt hunnen
pupil uit te reiken en te besorgen een nieuw buijs, swarte broek, koussen en twee hembden.

29.
Den 19 Maart 1796, fol.6.
Op den Requeste van Hendrik Nijman, geboortig van Zwol, dat hij voornemens was binnen
dese Stad de Zilversmids affaire te exerceeren; versoekt ten dien einde met de inwooning en
het kleijne Burgerrecht te mogen worden begunstigd tegens betaling van de Jura en praestatie
van den eed daertoe staende.
Was geapost: Den Suppliant werd de inwooning en het kleine Burgerrecht tegens betaling
van de Jura en praestatie van den eed, daertoe staende, geaccordeerd, mids gerechtelijk goed
attest van sijne laeste woonplaetse ten opsigte van sijn persoon alhier inleeverende.

30.
Den 22 Maart 1796, fol.6vo.
Op de Requeste van W.J. Nessink qq. met versoek, om een huijsje dat gesloten en verkogt
was, dog waerin niemand zig bevond, te mogen openen, het goed daerin gevonden wordende
er uit te neemen, en het te ruimen.
Was geapost: Geaccordeerd en aen den Roedendrager gelast om die goederen bij één der
Executeuren aen huijs te bergen.

31.
Den 23 Maart 1796, fol.6vo.
Op de Requeste van Jacobus Dompselaer C(um) S(uis), Hooijwegers; verzoekende; 1e
vermids het overlijden van één hunner, de openstaende plaets niet meer mogt werden vervuld;
en 2e dat van het hooij hetwelk in de vous verkogt word, hun hetzelfde geld daervoor mag
worden toegelegd, al was sulk hooij door hun zelven gewogen.
Was geapost: De Municipaliteit over de in desen Requeste vervatte pointen gedelibereerd
hebbende heeft omtrend het eerste point geresolveerd hetselve te wijsen van de hand. En
omtrend het tweede, aen Requestranten eene nadere Extract Resolutie ter hand te doen stellen,
waer naer dezelve zig sullen hebben te reguleeren.

32.
Eodem die (23 Maart 1796), fol.6vo.
Op ‟t adres van den Burger Krijgsraed, inhoudende, dat zij, op sijn versoek ontslagen hebben
als Lieutenant, den Burger P.J. van Maanen versoekende, dat hij bij de Municipaliteit ook van
sijn eed in dien post ontheven worde.
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Was geapost: Fiat het gevraegde ontslag van den eed. En is gem(elde) van Maanen
gecompareerd sijnde van zijnen eed, als Officier der Burgerije ontheft.

33.
Den 24 Maart 1796, fol.6vo.
Op de Requeste van Gosen Becks, Burger deser Stad, met versoek, om weder als Opperman
in Stadsdienst te mogen werden geëmploijeerd.
Was geapost: De Municipaliteit difficulteert in het verzoek den Suppliant.
34.
Den 24e Maart 1796, fol.7.
Op de Requeste van Gerrit van Oosten om in een der Gasthuijsen te werden geplaetst.
Was geapost: Zij dese gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesteren van beide
Gasthuijsen ten einde ten spoedigsten te dienen van berigt.

35.
Eodem die (24 Maart 1796), fol.7.
Op de Requeste van de Stads Executeurs J.A. van Auw en W. van Staa, houdende, ten einde
hun te willen toekennen hunner overgegeve rekeninge wegens het sluiten en ontsluiten van
enige gevangenen ter somme als etc.
Was geapost: De Municipaliteit difficulteert in deezen.

36.
Eodem die (24 Maart 1796), fol.7.
Op de Requeste van deselve ten einde van het contribuantsgeld aen de Burger Krijgsraad
geëximeert te sijn.
Was geapost: Zij dese gesteld in handen van den Burger Krijgsraad ten fine van examinatie
en advies.
Nader 10 April:
De Krijgsraed het versoek van de Requestranten weloverwoogen
hebbende, en hunne actens geëxamineerd, is aen deselve gebleeken, dat voor alle die
werkzaemheden in het Request geinsereerd de Requestranten hun tractementen of
emolumenten genieten en dus niet begrepen kunnen worden van contribuant‟sgeld bevrijd te
sijn.
Denuo geapost:
Den 14 April. De Municipaliteit voegt sig bij het hiernevens gestelde
advies van den Burger Krijgsraad en difficulteert om evengem(elde) redenen in het versoek
ten desen gedaen.

37.
Den 29 Maart 1796, fol.7.
Op de Requeste van G. Gingandet, Capitein der Burger Jagers, houdende versoek om enige
zaken als schijven, vuursteenen, kruid, etc.
Was geapost: Gesteld in handen van Cameraers en Commissarissen van oorlog met volkome
autorisatie om het noodige te besorgen.

38.
Den 30 Maart 1796, fol.7vo.
Op de Requeste van de wed(uwe) Jan Mol, versoekende om in het Gasthuijs geplaetst te
worden.
Op de Requeste van van der Meulen, ten deerende tot hetzelfde einde.
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Was geapost: Gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesters van beide Gasthuijsen om
ten spoedigste te dienen van berigt.
39.
Den 31e Maart 1796, fol.7vo.
Op de requeste van Thomas van Weesop, verzoekende (daer hij slegt 18 weeken weduwnaer
is), echter nu reeds verlof om te mogen trouwen.
Was geapost: Fiat, uti petitur.

40.
(Eodem, ongedateerd), fol.7vo.
Op de Requeste van G.H. de Rooij, om te mogen hebben een bepaelde grond tot het timmeren
van een schuijr etc.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Hoofdlieden van het Horster Espel word in ‟t
voorn(emend)e verzoek gedifficulteerd.
41.
Den 4e April 1796, fol.7vo.
Op de Requeste van Joh(anne)s B. van Goor, versoekende om sijnen post als
Lantaernopsteeker te mogen laten waernemen.
Was geapost: De Municipaliteit accordeert het versoek van den Suppliant in desen vermeld.

42.
Eodem die (4 April 1796), fol.7vo.
Op de Requeste van Jan Mulder, versoekende om de Lantaernopsteekers plaetse van J. v(an)
Goor welke wegens lichaemsgebrek buiten staet soude sijn zijn post zal waertenemen.
Was geapost: De Municipaliteit aen J.B. van Goor geaccordeerd hebbende om sijner post
door een ander persoon te laten waernemen, kan in het versoek van den Suppliant in desen
gedaen niet treeden.
43.
Den 4e April 1796, fol.8.
Op de Requeste van Gerrit Jan ten Peeze, versoekende sijn Turfmeetersplaets door een ander
te mogen laten waerneemen.
Was geapost: De Municipaliteit de motiven van des Suppliants versoek niet valabel vindende
kan hetzelve niet accordeeren en difficulteert uit dien hoofde in hetzelve.

44.
Eodem die (4 April 1796), fol.8.
Op de Requeste van Joost Christiaen Evers, verzoekende om bij ziekte of absentie de collecte
door zijnen broeder verder te laten waernemen.
Op de Requeste van R.J. Woltgraft, verzoekende, om door een ander zijn broeders plaetse te
mogen laten waernemen.
Op de Requeste van P. Barbier, verzoekende sijn Aenspreekers plaets door een ander te
mogen laten bedienen.
Op het versoek van vrouw Admiraal, dat vrou Vink mogt worden gecontinueerd in het voor
haer waernemen van de post van Keukenmeid van ‟t Huijs der Gemeente.
Op alle dezen was geapost: Het versoek in dese Requeste gemeld, word bij desen
provisioneel en tot wederopzeggens toe aen Suppliant geaccordeerdt.
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45.
Eodem die (4 April 1796), fol.8.
Op de Requeste van Officieren van de Cellebroeders Compagnie, verzoekende autorisatie om
het contribuants geld van de in den Requeste genoemde personen te mogen invorderen etc.
Was geapost: De Municipaliteit het verzoek der Requestranten accordeerende gelast door
desen aengewesen Tambour N. van Daalen, bij de in desen Requeste vermelde, en ter betaling
van het contribuantsgeld weigerachtige Burgers de betaling van hetzelve te eijsschen en in te
vorderen.
46.
Den 4e April 1796, fol.8vo.
Op de Requeste van Arend Dirksen Breijer, versoekende of van Stadswegen of pro Deo te
mogen procedeeren tegen Wilbers in cas van defloratie sijner dogter.
Was geapost: De Municipaliteit accordeert den Suppliant het tweede lid van sijn versoek ten
desen Requeste vermeld en authoriseert dien ten gevolge den Adv(ocaa)t Abraham Stennekes
om den Suppliant pro Deo te mogen bedienen.

47.
Den 7 April (1796), fol.8vo.
Op de Requeste van Harmen Kolkman te Colmschate, versoekende uitstel van betalinge der
pagt van zekere thiende dese Stad behorende, en surcheance van Executie.
Was geapost: De Municipaliteit, na behoorlijk examen van den inhoud deser Requeste,
difficulteert in het daerbij gedaen versoek.

48.
Den 12 April (1796), fol.8vo.
Op de Requeste van Masman en Barbier, verzoekende om betaling hunner rekening van
verdiensten in de Munt.
Was geapost: De Municipaliteit kan het versoek in desen vermeld in geenen deele
accordeeren, en word het zelve dus gedeclineerd.
[De redenen hiervan te vinden in de Apostillenboek op dato 27 Apr. 1795].

49.
Den 18 April (1796), fol.8vo.
Op de Requeste van P.D. van Heijmenberg, om hem te accordeeren de maate bij de
Cellebroeders Poorte tussen de Raamen en ‟t Cellebroeders Broek van de Geestelijkheid deser
Stad in pagt, voor de resteerende pagtjaren te mogen overdragen aen Fredrik van Gelder.
Was geapost: Den Suppliant werd het ten desen gedaen versoek geaccordeerd en toegestaen
de daerin bedoelde overige pagtjaren aen Fredrik van Gelder over te doen.

50.
Den 19 April 1796, fol.9.
Op de Requeste van Berendina Berben geboren Ruijter.
Op de requeste van de wede G. Smit.
OP de Requeste van Gerritje van Oosterwolde, wede Gerrit ten Dam.
Op de Requeste van de wede Geert Jansen, genaemd Neeltje Wolters; om in één der
Gasthuijsen geplaetst of met en Proeve begunstigd te worden.
Was op alle geapost: Gesteld in handen van Provisoren en Kerkmeesters van beijde
Gasthuijsen ten einde ten spoedigsten te dienen van berigt.
[In marge: (Bij de 1e en 4e Requste) Favorabel gedisponeerd 3 Maij 1798 zie Resol(utie) Boek].
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51.
Eodem die (19 April 1796), fol.9.
Op ‟t adres van den Burger Krijgsraed houdende, dat tot tweede lieutenant de Compagnie van
‟t Broederquartier was aengesteld J. Ramaker; versoekende denselven in den eed te neemen
Was geapost: Fiat in den eedneeming van even gem(elde) tweden Lieut(enan)t J. Ramaker.
52.
Den 20e April 1796, fol.9.
Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, houdende dat hij geautoriseerd sijnde geweest
om de nagelate goederen van wijlen Willem Huiskes te verkopen etc. als mede de goederen
van Jan van den Berg; versogt, de bij hem resteerende penn(ingen) van evengem(elde)
boedels aen een ander, des gequalificeerd te mogen uittellen.
Was geapost: Den Secretaris Sniet word mits desen geauthoriseerd om aan den Remonstrant
tegens behoorlijk acquit over te nemen en ter Secretarie provisioneel en tot nader ordre te
deponeeren de in desen Requeste genoemde restanten van de boedels van wijlen Willem
Huiskes en Jan van den Berg.
[In marge: Ingevolge Resolutie van den 20 Nov(ember) 1800 heeft de Secretaris Rambonnet des hiernevens gementioneerde
penningen aan de Hoofdlieden van het Buitenquartier uitgeteld. In fidem, I. Augier, secret.].

53.
Eodem die (20 April 1796), fol.9.
Op de Requeste van Hermanus Wissink, verzoekende om een Turfmeetersplaats.
Was geapost: Den Suppliant Hermanus Wissink werd gebeneficeerd met de
Turfmeetersplaetse, vacant geworden door het ontslag van G.J. ten Peeze.

54.
(Eodem, ongedateerd), fol.9.
Op de Requeste van Jan Arink, versoekende om een Aenspreekersplaets.
Was geapost: Den Suppliant Jan Arink werd gebeneficeerd met de Aenspreekers plaets,
vacant geworden door de dimissie van Willem Rietberg.

55.
Den 21 April 1796, fol.9vo.
Op de Requeste van Herbert Vos, versoekende een camp groot ongeveer 2 morgen op ‟t erve
No.66 mogen bouwen en bezaijen.
Was geapost: Het versoek in desen werd geaccordeerd tot wederopseggens toe en onvermind
de pagtconditien.

56.
Eodem die (21 April 1796), fol.9vo.
Op de Requeste van Joh(anne)s Figge om eene maate in den Binnenweg voor een dubbeld
pagtjaer te mogen hebben om te bouwen.
Was geapost: Het versoek in desen werd geaccordeerd onder voorwaerde, dat de maate voor
de vijf eerste jaren sal mogen gebouwd dog in de laeste vijf jaren weder tot groenland moeten
gemaekt worden mits betalende de Requestrant het plakkegeld voor de laeste jaren.

57.
Den 25 April 1796, fol.9vo.
Op de Requeste van Lubbert Jan van Dijk, wonende op de Kleijne Modderkuile op het
Camper Eiland; versoekende enige pramen mest te mogen verkopen en transporteeren.
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Was geapost: Den Suppliant werd deszelfs versoek in desen geaccordeerd mits den armen
deser Stad de gewone gelden voor den uitvoer der mest werden tegoed gedaen.

58.
Den 28 April 1796, fol.9vo.
Op de Requeste van F. Baerslag, om vrij te sijn van contribuantsgeld.
Was geapost: Zij dese gesteld in handen van den Burger Krijgsraed, om ten spoedigste te
dienen van advies, blijvende inmiddels alle Executie directelijk gesurcheert.
Nader:
De Burger Krijgsraad nevensgaend Request rijpelijk ingesien en overwogen
hebbende heeft besloten, dat vermids geen Burger, hoegenaemd van den Wapenhandel of
Contributie tot derselver instandhouding bevrijd is, en also alle Burgers op de bescherming en
veiligheid aenspraak hebben, daervoor kan den Krijgsraad het versoek van den Requestrant
niet accordeeren.
De Municipaliteit voegt sig bij het hiernevens gestelde advis van den Burger Krijgsraad en
difficulteerd, om evengem(elde) redenen, in het versoek ten desen gedaen.

59.
Den 28 April 1796, fol.10.
Op den Requeste van Bernardus Groskamp, verzoekende inwooninge voor zijnen
schoonzoon, en vrije executie van deszelfs ambagt, het schoenmaaken, zonder weder het
tractement aan het Gilde te betaalen.
Was geapost: Naa ingekoomen Rapport, en ingezien zijnde de Gildebrief van‟t
Schoenmaakers Gilde alhier, gelast de Municipaliteit, zo de hier in bedoelde Schoenmaaker
zijne affaire hier wil oeffenen; hij bewijs bijbrengen‟, dat hij zijn ambt in een vaste Stad
geleerd heeft.

60.
Den 1 Maij 1796, fol.10.
Op de Requeste van Levi Elias, om even gelijk andere Groot Burgers, daer hij in Ao. 1774 de
jura van ‟t Groot Burgerschap en den eed daertoe staende gepraesteerd had, ook te genieten
het voorrecht om Stadsweijden te mogen beslaen.
Was geapost: Het versoek in desen Requeste werd den Suppliant geaccordeerd ten dien
effecte, dat hij, jouisfeerende van het Recht van Groot Burgerschap in gelijkheid en even als
alle andere Groot Burgers het voorrecht sal genieten, om mede deser Stad‟s weijden te mogen
beslaen; mits voor hem zelve en sijne twee zoons de bepaalde jura ingevolge en ter
voldoeninge aen de Resol(utie)s van Raad en Meente in dato 21 Febr. 1789 door hem vooraf
werden betaald, en so verre dat bij het voren reeds door hem betaalde nu ter suppletie moet
worden bijgevoegd, voor sijn persoon 50 goudguldens, voor sijn soon Elias 10 goudguldens
en voor sijn soon Jacob 5 goudguldens. En sal de Suppliant van eene hernieuwing van den eed
voor ontslagen gehouden worden.

61.
Den 2 Maij 1796, fol.10.
Op den Requeste van Jacobus Wildeman, verzoekende om het Klein Burgerrecht en tevens
om voor zijn huis agter de Nieuwe Muur een noodstal te mogen bouwen.
Was geapost: De Municipaliteit heeft, naa deliberatie, goedgevonden den Burger Jacobus
Wildeman deszelfs verzoek ten deezen Requeste vermeld te accordeeren, om hem ingevolge
van dien met het Klein Burgerrecht te beneficeeren, mits betaalende de Jura daar toe staande,
alsmede hem het zetten van een noodstal voor zijn huis te accordeeren, mits dat dezelve niet
over, maar binnen de geut geplaatst werden.
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62.
Den 3 maij 1796, fol.10vo.
Op de Requeste van Jan van der Veen, ten einde het grote Burgerschap te mogen hebben etc.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeerd met de grote Burgerschap, mits betalende de
helfte der Jura daertoe staende, als getrouwd sijnde aen eene Groot Burgeresse, en werd hem
het praesteeren van den eed geremitteerd sijnde deselve door hem bij‟t winnen van ‟t kleine
Burgerrecht, toen reeds gepraesteerd.

63.
Eodem die (3 Maij 1796), fol.10vo.
Op de Requeste van Gerrit Lubbers C(um) S(uis), verzoekende, dat, daer zij voorheen op ‟t
Haatland woonagtig, door aenkoop van ‟t buiten Burgerrecht geregtigd waren op de Melm,
Greente en Haatland te weijden, nu door hun vertrek na ‟t Campereiland van dat recht
verstoken zijnde, egter verzogten gebruik van hetselve recht te mogen maken.
Was geapost: De Municipaliteit difficulteert in het versoek ten desen Rqueste gedaan.

64.
Den 8 Maij 1796, fol.10vo.
Op de Requeste van Joh(anne)s Jos(eph) Erdtsieck C(um) S(uis), versoekende dat den
Collecteur Evers een bepaalde dag mag gesteld worden, om hun rekening bewijs en reliqua te
doen van de pagten over de wijnen van de jaren 1793 en 1794 met visie van boeken etc.
Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaen, werd geaccordeerd en dien ten gevolge den
Collecteur Evers gelast om om op aenstaende Saturdag sijnde den 14e deser maend‟s te
vaceëren alhier in Campen om aan de Suppliant C(um) S(uis) als pagters van de gelibelleerde
pagten bhoorlijke rekening bewijs en reliqua te doen van sijne in desen gehoudene Collecte:
met offerte van de nodige visie van de boeken, daertoe specteerende; En werd wijders aen de
Suppliant toegestaen om éénen deser Stad‟s Roedendragers, zo ter deser zake nodig, te mogen
emploijeeren, dog ook tevens te produceeren de Requeste met Apostille in dato 18 Maij 1795
met de gigte des Roedendragers van den 29 daeraen, volgende, ten desen relatief.
En heeft gem(elde) Collecteur Evers, den inhoud deser Apostille hem gecommuniceerd
sijnde, deselve voor aen hem geïnsinueerd gehouden en beloofd ter bepaalder tijd en plaetse
sig te sullen sisteeren.

65.
Den 9 Maij 1796, fol.11.
Op den Requeste van Elisabeth Scheffers, wed(uwe) Tabak, verzoekende om de kost uit een
der Gasthuizen te mogen haalen.
Was geapost: Gesteld in handen van de Provisoren der Arme Kamer, om te dienen van
praeadvis en bericht.
[Welk praeadvis ten bericht vervolgens ingekoomen zijnde, in het verzoek der Suppliante
wordt gedifficulteerd].

66.
Eodem die (9 Maij 1796), fol.11.
Op den Requeste van Jan Hendrik Rijnfrank, verzoekende om het klein Burgerrecht.
Was geapost: De Suppliant wordt gebeneficeerd met het kleine Burgerschap deezer Stad,
mits betaalende de Jura, en doende den eed daartoe staande.

67.
Den 10 Maij 1796, fol.11vo.
Op den Requeste van Johanna van het Hul, huisvrouw van Jacob Leeflang, verzoekende om
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onderstand voor haar en haar kind van 5 jaaren.
Was geapost: De Municipaliteit beneficeert de Suppliante bij deezen met zeven guldens, en
authoriseert den Ontvanger der Stads Domeinen, gem(elde) somma aan haar te betaalen, voor
rekening der Stads Rentekamer van deezen loopenden jaare.

68.
Den 11 Maij 1796, fol.11vo.
Op den Requeste van N. van Berkum Biesterbos, ten deezende om ontslagen te worden van de
door hem als Capt(ein) Luitenant der Burgerije gedaane belofte.
Was geapost: Wordt gesteld in handen van den Burger Krijgsraad om te dienen van bericht.
Nader:
De Burger Krijgsraad nevensgaande Request overwogen hebbende, heeft
beslooten aan het verzoek te voldoen, en de Municipaliteit te verzoeken, dien Burger uit den
eed te ontslaan in genoemde qualiteit.
[Naa ingekoomen bericht van den Burger Krijgsraad, conformeert zich de Municipaliteit met
hetzelve, en accordeert het verzogt ontslag van den eed aan den Suppliant].

69.
Den 11 Maij 1796, fol.12.
Op den Requeste van Harmanus Tikkel, inhoudende redenen waarom weigerachtig is
Contribuantsgeld te betaalen, verzoekende daarvan gelibereerd te zijn.
Was geapost: Zij gesteld in handen van den Burger Krijgsraad, om te dienen van advis en
bericht.
Nader:
Nevensgaande Request door de Municipaliteit in handen der Krijgsraad gesteld
om te dienen van advis en bericht, is bij den Burger Krijgsraad in ernstige overweeginge
genomen, en teffens aangemerkt, dat zedert eenen geruimen tijd, bij de voorige Regeeringe
deezer Stad, eene Resolutie is genomen, dat die Burgers welke buiten de Stad aan de
ringmuuren tusschen het Oorgat en de Haven wonen even als inwooners verpligt zijn het
Contribuantsgeld te betaalen, waarom de Krijgsraad het verzoek van den Requestrant niet kan
accordeeren.
[Naa Ingekoomen bericht van den Burger Krijgsraad (agter dit Request gesteld) conformeert
zich de Municipaliteit met hetzelve, en kan des Suppliants verzoek dus niet accordeeren].

70.
Eodem die (11 Maij 1796), fol.12.
Op den Requeste van Leendert van Putten, verzoekende om onderstand van Stadswegen.
Was geapost: De Suppliant wordt bij deezen gebeneficeerd met 5 goudguldens, door den
Ontvanger der Stads Domeinen te betaalen,

71.
Den 12 Maij 1796, fol.12vo.
Op den Requeste van Maria Lauisa, weduwe Heijer, oud 90 jaaren, verzoekende om eenige
onderstand van Stadswegen.
Was geapost: Woordelijk als het voorige.

72.
Eodem die (12 Maij 1796), fol.12vo.
Op den Requeste van Hermina van Dalfsen, verzoekende om onderstand.
Was geapost: Evenals op het voorige.
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73.
Den 14 Maij 1796, fol.12vo.
Op den Requeste van Jannetje Kelders, wede wijlen Andries van der Horst, verzoekende
Veniam Aetatis geaccordeerd, voor haaren zoon Andries van der Horst.
Was geapost: Aan den zoon van de Suppliante Andries van der Horst wordt de verzogte
Venia Aetatis geaccordeerd, ten fine en effecte als naar rechten.

74.
Eodem die(14 Maij 1796), fol.12vo.
Op den Requeste van Gerrit Zwakenberg, verzoekende om (schooneerst zedert den 4 Febr.
ll.den weduwnaar) zich op den 20sten deezer maand weder ten huwelijk te mogen laaten
aantekenen, en vervolgens te trouwen.
Was geapost: Den Suppliant Wordt zijn, bij deezen gedaan verzoek geaccordeerd.

75.
Den 16 Maij 1796, fol.13.
Op den Requeste van den Kerkenraad der Joodsche Gemeente in deeze Stad ten deezende om
vermindering van Contribuantsgelden voor dezelve Gemeente, als naar rato veel hooger dan
andere Burgers gesteld zijnde.
Was geapost: Zij gesteld in handen van den Burger Krijgsraad, ten fine van bericht.

76.
Eodem die (16 Maij 1796), fol.13.
Op den Requeste van Jannetje Kelders, weduwe Andr(ies) van der Horst, verzoekende om
zeker accoord met haare meerderjaarige kinderen ten faveure van haare nog onmondige
kinderen te mogen maken, en vervolgens overeenkomstig dat accoord bij testamente over
haare naa te laatene goederen te mogen disponeeren.
Was geapost: De Municipaliteit het verzoek ten deezen Requeste gedaan, en de daar bij
geallegueerde redenen en motiven geëxamineerd hebbende accordeert hetzelve aan de
Suppliante.

77.
Eodem die (16 Maij 1796), fol.13vo.
Op den Requeste van Elisabeth Schiffers, wede Tabak, verzoekende om onderstand.
Was geapost: De Suppliante wordt bij deezen gebeneficeerd met vijf goudguldens, te
betaalen door den Ontvanger der Stads Domeinen enz.

78.
Den 17 Maij 1796, fol.13vo.
Op den Requeste van Maria le Clercq, wede Antonij Rierink, ten fine als bij voorenstaande.
Was geapost: Even als het voorige.

79.
Den 18 Maij 1796, fol.13vo.
Op den Requeste van Hendrik Westerhoff, verzoekende om eene Aanspreekersplaatze.
Was geapost: De Suppliant Hendrik Westerhoff wordt gebeneficeerd met de
Aanspreekersplaatze door de dimissie van Jan van den Berg vacant geworden.

80.
Eodem die (18 Maij 1796), fol.13vo.
Op den Requeste van Marten van Kwinkelen, verzoekende om een
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Lantaarnopsteekersplaatze.
Was geapost: De Suppliant Marten van Kwinkelen wordt gebeneficeerd met de
Lantaarnopsteekersplaatze, vacant geworden door de demissie van Harmen Schotman.

81.
Eodem die (18 Maij 1796), fol.14.
Op den Requeste van Lucas Roode, verzoekende om een Turfmeetersplaatze.
Was geapost: De Suppliant Lucas de Roode wordt gebenificeerd met de Turfmeetersplaatze,
vacant geworden door de demissie van Jan Rutgers de Haan.

82.
Den 24 Maij 1796, fol.14.
Op den Requeste van Pieter de Rooij, versoekende ten einde een ruimer en beter bestaan te
hebben, een capitaal van f.3000 - : - tans leggende te verrenten te Zwolle op seker schip en
Veer; te mogen beleggen op lijfrente ten behoeve deser Stad, en wijders om gesteld te
worden in de vrije administratie sijner goederen.
Was geapost: De Municipaliteit accordeert den Suppliant om sijne goederen weder zelf te
administreeren, mits dat in desen Requeste genoemd capitaal op deeze Stad belegd worde, en
alle sijne verdere Effecten op het huis der Gemeente deser Stad worden gedeponeerd.
[In marge: NB. Dit Request niet uitgegeven; maer ingehouden en gepersisteerd bij de Resol(utie)‟s van 21 Maij daer te voren;
quersum retabis etamplius conf. Resol: sub 9 Novb. Ejusd anni].

83.
Eodem die (24 Maij 1796), fol.14.
Op den Requeste van Aaltje Albers, wed(uwe) Pieter Sloot C(um) S(uis), te kennen gevende
dat haer zoon Jannes Sloot sonder eenige ordre of nodige beschikking omtrend zijne kinderen
te maken, sig in ‟s Lands seedienst had geëngageert, en dus uitlandig was geraekt, vier
kinderen agterlaatende, welke van vader en moeder beroofd geene middelen van bestaen
hadden: Zij dus versogten dat de drie oudste in Stads kinderhuis mogten worden opgenomen
en onderhouden.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Provisoren van het Arme Kinderhuis word den
Suppliante het versoek ten desen Requeste gedaen geaccordeerd, en de daerin vermelde
kinderen aen het Arme Kinderhuis toegeweesen.

84.
Den 27 Meij 1796, fol.14vo.
Op den Requeste van G(erri)t Oostenrijk ad: Oostenrijk en J.J. Fels als voogden over Jan
Christoffel Oostenrijk en Mathea Oostenrijk, minderjarige nagelatene kinderen van wijlen M.
Oostenrijk en Geertruid Beekman, Echtelieden, verzoekende dewijl door het overlijden van
Susanna Maria Roeter, wede C. Beekman enige vaste goederen op hunne pupillen waren
gedevolveert: dat zij met de overige geinteresseerdens meest nuttig hebbende geoordeelt voor
derzelver pupillen, dat deze effecten publijcq wierden verkogt voor zoverre hunne pupillen
betreft, hiertoe concent, en dat deze verkoop dus mogte geschieden ten overstaan der
Hoofdlieden als naar Stadsrechte.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word de Rem(on)st(rante)n geaccordeert.

85.
Eodem die (27 Meij 1796), fol.14vo.
Op den Requeste van J.E. Mulert, verzoekende permissie om twee kleine paaltjes in de IJssel
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te mogen zetten op een afstand van 24 voet van de walmuure beneden het paardewed, ten
einde tegen gem(elde) paaltjes het jagt te laten steunen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word geaccordeert.

86.
Den 28 Meij 1796, fol.15.
Op den Requeste van de Officieren van het Burger jager Corps dezer Stad, inhoudende; dat
Claas Rid(d)erinkhof, Jannes Ridderinkhof, Bruins en Jan Smit, zich zedert enigen tijd hebben
schuldig gemaakt aan boetens, volgens de wet, door hun zelven getekend, dat zij echter
verweigeren aan de ordres te obedieren: verzoekende; dat zij tot hun plicht mogten
genoodzaakt worden.
Was geapost: De Municipaliteit renvoijeert de Rem(on)st(ranten) tot het 8 art(ikel) van de
wet voor het jager Corps, om, ingevolge desselfs inhoud vijf gecommitteerdens met besloten
briefjes te verkiezen, ter eindlijke uitsprake van de in deze Requeste aangehaalde klagten en
de daarbij betrokkene perzonen.

87.
Eodem die (28 Meij 1796), fol.15.
Op den Requeste van Andr(ies) Kroeze en J.J. Fels, als voogden over den innocenten Derk
Sombergen: inhoudende, dat zij in deze hunne qualiteit hebben verhuurd een huis aan Jan
Botteram voor de somma van dertig guldens jaarlijks, dat voorn(oemde) Jan Botteram voor
weinige dagen zich in stilte van hier na elders begeven heeft, zonder enige order op zijne
zaken te hebben gesteld, dat door voorn(oemd) perzoon enige mobilia van deze J. Botteram
noch dezen dag mogten worden geinventariseert en in gerechtsbewaar overgenomen, en dat
de crediteuren mogten worden geconvoceert als naar rechten; ten einde dezelve uit hun
midden kunnen nomineren twee Curatoren over deze geabandonneerde boedel. Met den
gevolge van dien als na rechte.
Was geapost: De Municipaliteit aucthoriseert den Roededrager W.S. van Rhoden om de
mobilia van J. Botteram, in dezen Requeste gemeld en achtergelaten te inventariseren, en in
gerechtsbewaar te nemen.

88.
Den 12 Maij 1796, fol.15vo.
Op den Requeste van van de Kerkmeesteren van het Heilige Geesten Gasthuis alhier, te
kennen gevende: dat zij met voorgaande overleg van hunne Provisoren, aan de perzoon van
Marretjen Hillebrands, oud 62 jaren, geboortig van het Camper Eiland, dewelke 40 jaren als
moeder in het Geertruiden en Catharinen Gasthuis heeft gewoond, de kost en inwoning in een
der Proveniers huisjes van voorm(elde) Gasthuis voor hun leven lang en op de gewone
conditien hebben verkog(t) voor ene summa van veertien honderd guldens: verzoekende, dat
de Municipaliteit deze gelibelleerde koop met hoogst derzelver goedkeuringe gelieve te
bekrachtigen.
Was geapost: De Municipaliteit, ter voldoening aan het verzoek in dezen Requeste vermeld,
approbeert den in dezen gelibelleerden koop.

89.
Den 29 Meij 1796, fol.15vo.
Op den Requeste van Hendrik de Ruiter, verzoekende om onderstand.
Was geapost: Den Suppliant word gebeneficeert met vijf goudguldens te betalen door den
Ontfanger der Stads Domeinen voor rekening van de lopende Kamer.
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90.
Den 1 Junij 1796, fol.16.
Op de Requeste van enige boeren ten dezende, om het kopen op de botermarkt te vervroegen,
verzoekende dat bij vervolg aan een ieder, al hier boter bij tonnen ter markt brengende, mag
worden getolereert die boter direct zonder enige bepaling van tijd te mogen verkopen aan
boterkopers of particulieren naer derzelver believen.
Was geapost: In het verzoek ten dezen requeste gedaan word gedifficulteert.

91.
Den 1 Junij 1796, fol.16.
Op den Requeste van Teunes Lindeboom, verzoekende, dat aan hem zijn leven lang gratis de
kost uit het Buiten Gasthuis mogt worden geaccordeert.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met een halve kostgevers proeve om dezelve
te halen uit het Buiten Gasthuis.

92.
Den 2 Junij 1796, fol.16.
Op den Requeste van D.A.J. Troulja, Medicinae Doctor te Utrecht, verzoekende voor zich en
zijn vrouw de inwoning binnen deze Stad.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word de Suppliant geaccordeert.

93.
Den 4 Junij 1796, fol.16.
Op den Requeste van Simon Gerrits, oud 71 jaren en Margien Hendriks, oud 78 jaren,
geboren in Mastenbroek, verzoekende om approbatie van een koop met Kerkmeesteren van
het Geertrui en Catharinen Gasthuis alhier, voor f.1900 - : -, aangegaan, wegens de inwoning
van voorm(eld) Gasthuis.
Was geapost: De Municipaliteit, ter voldoening aan het verzoek, in dezen Requeste vermeld,
approbeert den in dezen gelibelleerde koop.

94.
Den 6 Junij 1796, fol.16vo.
Op den Requeste van Willem Neusel, verzoekende, dat aan hem wierde geaccordeert, op
nieuw desselfs bakkerij binnen deze Stad te mogen exerceeren onder offerte van 5
goudguldens, ingevolge van voorgaande wetten van het gilde, aan het zelve te betalen.
Was geapost: In het verzoek ten dezen Requeste gedaan word gedifficulteert.

95.
Eodem die (6 Junij 1796), fol.16vo.
Op den Requeste van Anna Leijda Havesaat, verzoekende, in cas van defloratie tegen Jan
Christiaen Oostenrijk in rechten te mogen ageeren en dat daertoe een Advokaat alhier worde
geautoriseerd ten einde haer Suppliante in desen te dienen op kosten van dese Stad.
Was geapost: In het versoek ten Requeste gedaen, zoals het legt, kan niet worden getreden,
dan egter word de Adv(ocaa)t Pelgrom Stennekes geautoriseerd om de Suppliante buiten
kosten te bedienen, sullende de Gerichtskosten mede tot uitdragt der zake worden
gecrediteerd.

96.
Den 8 Junij 1796, fol.16vo.
Op den Requeste van Fredrik Hendrik Wetstein, wonende te Amsterdam: verzoekende om
gecommiteerd en aangesteld te worden tot voogd over de bij Requeste gemelde legatarissen
Pagina 21 van 297

de kinderen van Susanna de Timmerman, wede van Cornelis van de Koorde en administrateur
derzelver gelegateerde summa van f.1124 - : - door wijl(en) vrouw Agatha Wetstein, wede
J.D. van Hove op den 6 Febr. 1794 bij codicillaire dispositie gelegateerd.
Was geapost: De Suppliant werd mits dezen gecommitteerd en aangesteld tot voogd en
administrateur van de in dezen Requeste gelibelleerde legatarissen, en uit krachte van dien te
verkrijgene goederen, zoals breder in den Requeste word vermeld.

97.
Eodem (8 Junij 1796), fol.17.
Op den Requeste van Rutger Kuiper, te kennen gevende, dat aan hem en zijn vrouw
gratieuselijk is vergund een kostgevers proeve voor ieder benevens de inwoning in het
Geertr(uid) en Cathar(inen) Gasthuis alhier, mits daarvoor jaarlijks aan gedagte Gasthuis voor
werkvrijheid en enige andere geringe voorrechten betalende, dertig Caroli guldens:
verzoekende, dat hij en Ehevrouw bij continuatie haer bijder leven lang in dit genoemde
Gasthuis zullen blijven genieten hetzelve, wat zij tot nu toe daarin hebben genoten, en dat van
de betaling der gelibelleerde dertig guldens zullen zijn en blijven gelibelleert.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan, word aan de Suppliant geaccordeert.

98.
Den 11 Junij 1796, fol.17vo.
Op den Requeste van E. Moulin, tenderende, dat Rem(on)st(rant) vermeende gerechtigd te
zijn tot zijn tot zijn aandeel, pro rato van de tijd, die hij in functie is geweest in de Commissie
der Vivres (levensmidelen), aan het douceur van f.250 - : - gem(elde) Commissie volgens
Resolutie van 12 Meij 1795 toegelegd.
Was geapost: De Municipaliteit verklaard den Rem(on)st(rant) gerechtigd tot zijn aandeel,
pro rato van de tijd, die hij in functie is geweest in de Commissie der Vivre‟s, aan het douceur
van f.250 - : - gem(elde) Commissie volgens Resolutie van 12 Meij 1795 toegelegd.

99.
Den 15 Junij 1796, fol.17vo.
Op den Requeste van Wolther Dekker, te kennen gevende, dat hij in het gepasseerde jaar een
obligatie groot S.C. f.1650 - : - ten laste Joost Christiaan Evers, aan de Luthersche Kerk alhier
verkogt heeft dat op deze obligatie is gevestigd een summa van f.500 - : - kinderbewijs: dat de
Luthersche Kerkeraad den Suppliant met middelen rechtens, tot de Executie genoodzaakt om
haar daarvan te ontheffen; verzoekende dat de Municipaliteit J. Dekker en J. Storm, in
qualiteit als voogden over ‟s Suppliants kinderen gelijk te authoriseren, om voorschr(even)
f.500 - : - kinderbewijs gerechtelijk te willen vestigen op twee huizen van den Suppliant
zijnde vrij en onbezwaard.
Was geapost: In het verzoek ten dezen Requeste gedaan word gedifficulteerd.

100. Eodem (15 Junij 1796), fol.18.
Op den Requeste van Witse Pietersen van Eeden te Amsterdam, te kennen gevende dat de
perzoon van J.A. Seruti aan haar verschuldigt is een summa van f.661 - : - voor geleverde
Koopmanschappen: dat zij Remonstr(ante)n met concent van den President van de
Municipaliteit op den 11 Maij 1795 hebben geinventariseert de boedel van bovengen(oemde)
Seruti, waaronder zijn geweest een parthij fransche assignaten (waarde papieren), groot
omtrend f.500 - : - tegen 9 stuivers gerekend, en dezelve ter Secretarie zijn gedeponeert;
verzoekende om dezelve in Provintiale recipissen (waarde papieren) te doen verwisselen en
als dan dezelve aan de Repraesentant H.J. van Kempen ter hand te stellen.
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Was geapost: Deze zij gesteld in handen van J.A. Seruti om hierop binnen agt dagen te
dienen van bericht.

101. Eodem (15 Junij 1796), fol.18vo.
Op den Requeste van Elisabeth Prins, verzoekende om enige onderstand.
Was geapost: Rem(on)st(rant)e word het halve ziekegeld geaccordeert.

102. Den 16 Junij (1796), fol.18vo.
Op den Requeste van Hendrik Sprée; verzoekende; om in cas van zijn overlijden Mr. Willem
Jan Nessink en Robbert Adriaan Willem van der Merwede als Directeuren over zijne
natelatene boedel.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan, word aan de Suppliant geaccordeert,
en de perzonen Mr. Willem Jan Nessink en Robbert Adriaan Willem van der Merwede,
invoegen verzogt geauthoriseerd.

103. Eodem (16 Junij 1796), fol.18vo.
Op den Requeste van Jacob Scheij, Soldaat in het gewezen Regiment Stad en Lande en
Dronthe, verzoekende om enige onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met vijf goudguldens, te betalen door den
Ontvanger der Stads Domeinen voor rekening van de lopende Kamer.

104. Den 18 Junij 1796, fol.18vo.
Op den Requeste van Hendrik van der Pol, verzoekende om het klein Burgerrecht.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het kleine Burgerschap dezer Stad, mits
betalende de Jura, en doende de eed, daartoe staande.

105. Eodem (18 Junij 1796), fol.19.
Op den Requeste van Jan ten Hove, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met vijf goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeinen.

106. Eodem (18 Junij 1796), fol.19.
Op den Requeste van de voogden over de beide minderjarige kinderen en mede ervgenamen
van wijl(en) M. Oostenrijk en J.G. Beekman; inhoudende, dat deze boedel wegens
opgeschotene penn(ingen) aan J.G. Krafft en J.J. Buschman te praetenderen hebbende ene
capitale summa van f.1200 - : - en met de rente tot na toe opgelopen tot ene summa van
f.1488 - : - zij al dikwijls hadden getenteerd wegens absentie der originele debiteuren
voorn(oemd) capitaal en rente door rechtsmiddelen deelachtig te worden van een der
medeborgen Willem de Rooij, zelfs zodanig, dat zij dezer dagen daarvoor, uit hoofde van
verkregen verwin de Executie hebben doen tenteren bij de nagelatene weduwe van deze na
wijlen Willem de Rooij, met gevolg dat gedagte weduwe daarvoor heeft verbonden en ten
speciale hypotheecq gesteld een huis en obligatien.
Dat zij Supplianten zich met deze beide verbondene effecten niet genoegzaam q:p: gedekt
ziende, eens deels nademaal het huis noch was verbonden aan Hendrina Aleijda de Rooij voor
Pagina 23 van 297

derzelver kinderbewijs, en aan welke de obligatie ook in eigendom toebehoorde anderdeels;
derhalven gevordert hebben, dat gemelde Hendrina Aleijda de Rooij vooraf afstand behoorde
te doen van haar vroegere verband op dit huis, en tevens verklaarde deze hare
eigendommelijke obligatie mede voor deze f.1488 - : - aan de Supplianten q.p. ten onderpande
te hebben overgegeven en gesteld, aan welk vereischte zij dan ook heeft voldaan.
Dat zij Supplianten na derzelver inzien vermenen genoegzame zekerheid voor deze schulde te
hebben; verzoekende dat zij ter dezer zake wierden verklaard voor deligent.
Was geapost: De Remonstranten worden in dezen verklaard voor deligent in hunne qualiteit
ten requeste vermeld.

107. Eodem (18 Junij 1796), fol.19vo.
Op den Requeste van de weduwe van Marten Rhiegen, verzoekende: dat, onder voorbehoud
van derzelver Weezen en defensien, zo in Exeptivis incidentalibus als ten principale den
uitgestelden dag van bericht mogte worden geprolongeert.
Was geapost: Het in dezen verzogte termijn word geprolongeert met vier weken te rekenen
van dezen dag af.

108. Eodem (18 Junij 1796), fol.19vo.
Op den Requeste van Arend Dirksen Meier, in zijn qualiteit als vader en voogd over zijne
dogter Dirkje Arends Meier: verzoekende, dat bij definitief vonnis wierde verstaan, dat
Willem Wilbers behoorde te worden gecondemneert om des requestrants voorn(oemde)
dogter, of door het huwelijk weder ter eere te brengen of ene voldoende summa penningen
aan haar uittebetalen tot betering van de defloratien, gelijk ook tot het voldoen en opleggen
van de kraamkosten, en onderhoud van zijn door haar op den 22sten Jan(uarij) 1795 ter
wereld gebragte, en nu noch in leven zijnde kind, vanaf de dag der geboorte etc.
Was geapost: Deze zij gesteld in handen van de beclaagde om daarop op de eerstkomende
rechtdag te berichten.

109. Den 22 Junij 1796, fol.20.
Op den Requeste van Gesina Masman, wede G. van de Weteringe; inhoudende, dat zij eenige
achtereenvolgende jaren, aan haren neef Jan Willem Masman, zoon van wijlen Lambertus
Masman en Gesina Kuilman, het nodige onderhoud heeft gegeven, doch alzo den gemelden
J.W. Masman zich geheel en zo het schijnd op aanraden van zijne moeder van het gezag der
Rem(on)st(rant)e ontrekt, als verweigerende te werken: verzoekende, dat Gesina Kuijlman
mogte worden gelast, om ten eersten haren zoon J.W. Masman tot haar te nemen, of ordre
stellen, waar de Rem(on)st(rant)e hem zal moeten zenden, ten einde de Rem(on)st(rant)e van
hem ontslagen worde.
Was geapost: Het verzoek in dezen Requeste vervat, werd geaccordeert, ten dien effecte, dat
de Supp(lian)te van de onverplichte verpleging hares neefs Jan Willem Masman voor
ontslagen werd gehouden en daaren tegen Gesina Kuilman, moeder van evengem(elde) J.W.
Masman gelast, haren zoon binnen 2 maal 24 uuren het huis van de Supp(lian)te te laten
ruimen, denzelven tot zich te nemen, en gelijk een brave moeder past, haar kind te bezorgen
en op te voeden, zo als behoorlijk is.

110. Eodem 22 Junij 1796, fol.20vo.
Op den Requeste van Berend Belder, verzoekende om onderstand.
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Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met vijff goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van dezen jare 1796.

111. Den 25 Junij 1796, fol.20vo.
Op den Requeste van Gesina Kuilman, in zo verre nodig geadsisteert met Mr. Abr(aham).
Stennekes; inhoudende, dat op gisteren zijnde geweest den 23 Junij 1796 aan haar namens de
wede G. van de Wetering is geinsinueert geworden een request en daarop gestelde apostille,
uit welke aan haar is gebleken, dat het door bovengenoemde wede G. van de Wetering bij
hetzelve gedane verzoek niet alleen door UWL: (Uw Weledele), zonder haar Requestrante
daartegente horen, is geaccordeert geworden, maar ook zelfs de door UWL: (Uw Weledele)
daarop gestelde Apostille meer sterkere termen in zich bevat, als bij het verzoek gebezigd
waren.
Dat zij Remonstrante dit niet kan noch mag beschrijven aan enige partijdigheid van de zijde
der Rechters, noch ook kan vooronderstellen, als of bij het stellen van dit Appoinctement het
volgens rechten bepaalde getal perzonen in de rechtbank niet waren present geweest; maar
integendeel moet besluiten, dat wegens haast of drukte, of onder ongepraemediteerd toeval in
de Apostille niet is gemeld geworden, dat, ingevalle zij Remonstrante redenen ten contrarie
hadde, zij dezelve als dan binnen enen bepaalden tijd zou kunnen inbrengen en daarnu het
verzoek ten requeste gedaan op zodanige leugenagtige en onbewezene, doch alleszints
aanmerkenswaerdige redenen schijnd gegrond te zijn, welke zij Remonstrante moet begrijpen,
indien hetzelve door UWL: (Uw Weledele) appoinctement zonder distinetie word
goedgekeurd, ter eniger tijd ten nadele van haar kind, voor welks welzijn en voorspoed te
zorgen, zij het zich in hare teere en natuurlijke betrekking als moeder, tot een der geheiligste
plichten rekend, te kunnen worden bijgebragt.
En daar zij Remonstrante vertrouwd, ja verzekerd moet zijn, dat bij UWL: (Uw Weledele) de
allerheiligste onschendbaarste regel voor een rechter, naamlijk, van niemand ogehoord te
verwijzen, niet uit het oog verloren word, gelijk ook de herinnering aan dezelve, dagelijksch
aan elken rechter door de woorden Audi et alteram partem, welke voor een der rechtzalen op
het Raadhuis alhier zo nadrukkelijk gesteld zijn, haar hiervan te meer overtuigd verzoekende:
dat GijL: (Gij Edele) voor en aleer het in de Apostille vermelde ter Executie worde gebragt,
vooraf een termijn geliefd te bepalen, waarop de Remonstrante hare redenen tegens het zo
generale verzoek van de wede G. van de Wetering zal kunnen en mogen inbrengen, ten einde
daarna door UL: (Uw Edele) daarover gedecideert worde ingevolge rechten.
Was geapost: De Requestrante werd mits dezen gerenvoieert naer den Ordinaris Cours van
Justitie.

112. Den 27 Junij 1796, fol.22.
Op den Requeste van Anna Aleijda Havezaat, te kennen gevende, hoe zij als Dienstmaagd
heeft gewoond bij Gerrit Oostenrijk, en door allerlei lagen en listen door desselfs zoon Jan
Christoffel Oostenrijk tot vleeschelijke conversatie is verleid geworden, met dien gevolge, dat
zij door denzelven bezwangert en op den 10 Maart dezes jaars van een meisje bevallen is;
verzoekende, dat gerem(on)st(reer)de zal worden gecondemneert om de Remonstrante in facie
Ecclesie na Kerkelijke en Poltique ordonnantiën te moeten trouwen, en alzo haar te echten;
ofte haar Remonstrante zoveel te moeten toeleggen wegens dotatie; defloratie, kraam en
andere nodige kosten, alsmede tot alimentatie en onderhoud van het kind.
Was geapost: Deze zij gesteld in handen van de beclaagde om daarop op de eerstkomende
rechtdag te berichten.

Pagina 25 van 297

113. Den 30 Junij 1796, fol.22.
Op den Requeste van de wede van Daniël Teune van ‟t Camper Eiland, verzoekende
dispensatie van dien wet, die weduwen verbied binnen 9 maanden te hertrouwen.
Was geapost: Aan Rem(on)s(tran)te word de verzogte dispensatie verleend.

114. Den 4 Julij 1796, fol.22vo.
Op den Requeste van Joh. Jac. Sorg, verzoekende om het klein Burgerrecht.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het kleine Burgerschap dezer Stad, mits
betalende de jura, en doende den eed daartoe staande.

115. Eodem (4 Julij 1796), fol.22vo.
OP de Requeste van Hermina van Dalfsen, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met vijf goudguldens te betalen door den
Ontfanger der Stads Domeinen voor rekening van de lopende kamer.

116. Eodem (4 Julij 1796), fol.22vo.
Op den Requeste van Geesien Ekkelboom, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert gedurende de tijd van zes weken, elken
week ene gulden te halen des Zaterdags avonds van de Stads Rentekamer.

117. Den 5 Julij 1796, fol.22vo.
Op den Requeste van Gesina Kuijlman, verzoekende dat haar onmondige zoon Willem Jan
Masman alhier binnen deze Stad in het Arme Weeshuis mogte worden opgenomen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word geaccordeert.

118. Eodem (5 Julij 1796), fol.23.
Op den Requeste van A.M. Sorg, verzoekende voor zijn zoon Joh. Jac. Zorg veniam aetatis in
zo verre als hij hetzelve tot zijne aantevangene affaire van noden heeft.
Was geapost: Aan Rem(on)s(trant)s zoon Joh. Jac. Zorg word mits dezen veniam aetatis
geaccordeert, in zoverre als hij hetzelve tot zijne ontvangene affaire van noden heeft.

119. Den 6 Julij 1796, fol.23.
Op den Requeste van M. van Gelder en H. Sterke Ehel(ieden), verzoekende om enige
onderstand..
Was geapost: Des Suppliants huisvrouw word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen
door den Ontfanger dezer Stads Domeinen uit de lopende kamer van dezen jare 1796.

120. Den 7 Julij 1796, fol.123.
Op den Requeste van N. van Berkum Bijsterbos: inhoudende,
dat de Suppliant thands voornemens was enen aanvang te maken met het zetten van zijne
reeds lang voorgenomene twede houtzaag molen: maar dewijl het ene gedeelte van het land
waarop de molen zoude gezet worden de Suppliant in 25 jarige huur gebruikt en het andere in
ervpagt verzogt de Suppliant dat gedeelte insgelijks in ervpagt te mogen gebruiken.
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Was geapost: Gesteld in handen van Cameraars ten fine van dispositie.

121. Eodem 7 Julij 1796, fol.23vo.
Op den Requeste van Everdina Willems, wede van Hendrik Jans, verzoekende dat haar kind,
oud om en nabij de 5 jaren en genaamd Hendrikje Jans alhier in dezer Stads Arme Weeshuis
mogte worden opgenomen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeert.

122. Den 9 Julij 1796, fol.23vo.
Op den Requeste van Geertruijd Ruijl, wede van Johannes Hoimeier, verzoekende
authorisatie op de perzonen van Barend Gooij en Hermanus Tickel, ten einde voor haar
aangehuwde zoon Bernardus Hoimeier desselfs belangen in hare boedel waar te nemen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mits dezen geaccordeert en de perzonen
van Barend Gooij en Hermanus Tickel gequalificeert om de belangen van Bernardus
Hoimeier waar te nemen.

123. Den 12 Julij 1796, fol.23vo.
Op den Requeste van de weduwe van Marten Rhiegen en Abraham Lankhorst; verzoekende
om redenen daarin geallegeert, eentermijn van prologatie van 8 dagen.
Was geapost: Het verzogte termijn word geprolongeert tot den 22 Julij dezes jaars.

124. Den 14 Julij 1796, fol.23vo.
Op den Requeste van de wede van W. Harpschoen, verzoekende om enigen onderstand.
Remonstrante word gebeneficeert met vijff goudguldens te betalen door den Ontfanger dezer
Stads Domeinen uit de lopende kamer van den jare 1796.

125. Den 10 Julij 1796, fol.24.
Op ‟t adres van de Burgerkrijgsraad, inhoudende, dat zij, op zijn verzoek ontslagen hebben,
als Officier, den Burger Jan Ramaker, verzoekende dat hij bij de Municipaliteit ook van zijn
eed in dien post ontheven worde.
Was geapost:
Fiat het gevraagde ontslag van den eed: en is gem(elde) Jan Ramaker gecompareert zijnde,
van zijnen eed van Officier der Burgerije ontheft geworden.

126. Den 18 Julij 1796, fol.24.
Op den Requeste van Wm. Durand, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger van Stads Domeinen voor de lopende kamer van dezen jare 1796.

127. Eodem (18 Julij 1796), fol.24.
Op den Requeste van E. Schallenberg, in huur hebbende een derde part in drie kampen
hooijland van de Geestelijkheid van deze Stad, leggende op de Naneeters: verzoekende om
daarvan een dubbeld pagtjaar te mogen hebben van nu tot den jare 1808.
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Was geapost: Het verzoek ten dezen werd geaccordeert en het gevraagde dubbeld pagtjaar tot
1808 verleend.

128. Eodem (18 Julij 1796), fol.24.
Op den Requeste van Maria Sophia Steinheim, wede M. Benter, verzoekende om voogden
over hare drie minderjarige kinderen.
Was geapost: De perzonen van Swerus van Aalderink en Pieter Mulder worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden van de drie minderjarige kinderen van Maria Sophia Steijnheijm
bij wijlen Michiel Benter in echte verwkt met namen Margreta, Lotje en Elisabeth Benther.

129. Eodem (18 Julij 1796), fol.24vo.
Op den Requeste van Berend Belder, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger van de Stads Domeijnen voor rekening van de lopende kamer van deze jare 1796.

130. Den 25 Julij 1796, fol.24vo.
Op den Requeste van Maria van Rooijen, verzoekende om voogden over hare twee
minderjarige kinderen.
Was geapost: De perzonen van Quirinus van der Vogt en Jan Gerritse Sleurink worden mits
dezen geauthoriseerd tot voogden van de twee minderjarige kinderen van Maria van Rooijen,
bij wijlen Johannes Wijl in echte verwekt, met namen Catharina en Ida Wijl, dewelke deze
voogdijschap bij handtastinge hebben aangenomen.

131. Eodem (25 Julij 1796), fol.24vo.
Op den Requeste van Johannes van der Wals, verzoekende om voogden over zijne twee
minderjarige kinderen.
Was geapost: De perzonen van Jan Jelink en Hendrik Bos worden mits dezen geauthoriseert
over de twee onmondige kinderen van Johannes van der Wals bij wijl(en) Hendrina van Hulst
in echte verwekt met namen Berendina en Johanna van der Wals, dewelke deze voogdijschap
bij handtastinge hebben aangenomen.

132. Eodem (25 Julij 1796), fol.25.
Op den Requeste van Lambert Overmars, verzoekende om voogden over zijn minderjarig
kind.
Was geapost: De perzonen van Dirk Berghuis, uit Oosterholt, en Dirk van Hulsen, alhier,
worden mits dezen geauthoriseerd tot voogden over het onmondig dogtertje van Lambert
Overmars, bij wijl(en) Aaltjen Meilij in echte verwekt, met name, Hendrina, in deezen 12
jaren; dewelke deze voogdijschap bij handtasting hebben aangenomen.

133. Den 27 Julij 1796, fol.25.
Op den Requeste van Antje Rookers: verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De suppliante word gebeneficeert met ene somma van 5 goudguldens te
betalen door den Ontfanger des Stads Domeijnen voor rekening van de lopende kamer van
dezen jare 1796.
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134. Den 28 Julij 1796, fol.25.
Op den Requeste van G. Bantjes: verzoekende om enige vermindering van het aequivalent,
door hem aan de Stad te betalen.
Was geapost: De Municipaliteit zonder concurrentie van ‟t Committé in ‟t verzoek ten dezen
Requeste gedaan, niet kunnende treden, begrijpt daarenboven dat de Requestrant zijnen post
behoord ten minsten zes maanden te hebben bediend, eer hij grondige reden hebben kan om
zich over het gelibelleerde bezwaar te kunnen beklagen, na welken tijd hij dan nader met
verdere elucidatie omtrend de inkomsten van zijn ambt zich zal mogen adresseren.

135. Den 29 Julij 1796, fol.25vo.
Op ‟t addres van den Burger Krijgsraad inhoudende, dat zij op sijn verzoek ontslagen hadde
als Lieutenant van de Compagnie Burger – Jagers, den Burger Jacob Swart, verzoekende, dat
hij bij de Municipaliteit ook van zijn eed op dien post ontheeven werde.
Was geapost: Fiat het gevraegde ontslag van den eed. En is gem(elde) Jacob Swart
gecompareerd sijnde van sijnen eed als Lieutenant bovengen(oemd) ontheft geworden.
136. Den 2e Augustus 1796, fol.25vo.
Op ‟t adres van den Burger Krijgsraad, om uit den eed te ontslaen die Officieren die sig niet
wederom vrijwillig bij de organisatie hadden aengegeven of als ordinaire Schutters geteekend.
Was geapost: Fiat het gevraegde ontslag van den eed. En zijn uit dezen hoofde,
gecompareerd sijnde, uit den eed ontslagen en voor hunne trouwe diensten bedankt, uit de
Jagers Compagnie als Captein Gijsb(ert) Gigandel, en als Lieutenat G. van Heerde uit de
Comp(agnie) No.3, als Lieutenant W. Biebeek, en uit de comp(agnie) No.4 als Lieutenant H.
Lambregts.

137. Eodem die (2 Augustus 1796), fol.25vo.
Op ‟t Request van Stads Executeuren om van Contribuantsgeld vrij gesteld te mogen worden.
Was geapost: In handen van den Burgerkrijgsraed etc. de Burgerkrijgsraad ontslaet de
Supplianten van Contribuantsgeld. De Municipaliteit conformeert sig met ‟t berigt van den
Burgerkrijgsraed en stelt de Requestranten vrij van wagten en contributiegeld.
138. Den 3e Augusti 1796, fol.25vo.
Op ‟t adres van den Burgerkrijgsraed om uit den eed te ontslaan Gerrit Kruijshoop, als
Lieutenant etc.
Was geapost: Fiat het gevraegde ontslag. En is dien conform gem(elde) G. Kruijshoop
gecompareerd sijnde, uit den eed ontslagen; en voor sijnen dienst bedankt.
139. Den 3e Aug(ustus) 1796, fol.26.
Op den Requeste van Jacob Reins; om onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeerd met vijf goudguldens door den Ontfanger der
Stads Domeinen te betalen uit de lopende kamer van 1796.

140. Eodem die (3 Augustus 1796), fol.26.
Op de Requeste van Hendrik Willems, houdende verzoek om f.150 - : - van de Stad ter leen te
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mogen hebben op behoorlijken intrest tot aenkoop van een vaertuijg.
Was geapost: Hoe gaerne de Municipaliteit den Suppliant wilde genoegen geeven vindt zij
sig volgens soligt niet in staet in desen in het versoek van den Suppliant te treeden; maer moet
hetselve wijsen van de hand.
141. Den 4e Aug(ustus) 1796, fol.26.
Op den Requeste van Maria Louisa, wede Heijer; om onderstand.
Was geapost: De Suppliante werd gebeneficeerd met vijf goudguldens door den Ontfanger
der Stads Domeijnen te betalen uit de lopende kamer van 1796.
142. Den 5e Aug(ustus) 1796, fol.26.
Op de Requeste van M. le Clercq, wede A. Rierink, om onderstand.
Was geapost: De Suppliante werd gebeneficeerd met vijff goudguldens door den Ontfanger
der Stads Domeijnen te betalen uit de lopende kamer van Ao. 1796.
143. Den 6e Aug(ustus) 1796, fol.26.
Op de Requeste van van d‟ wede Egbert van der Horst, houdende, dat zij door de ontzetting
van A. Captein als Wagemeester, uit wiens bedieninge zij jaerlijks eene somma van f.20 - : genoot; bij hare klimmende jaren, de smerte moest ondervinden, van dit klein inkomen
hierdoor gepriveert te sijn; mitsdien verzocht, dat op d‟een andere convenabele wijse van
Stadswege haar die schade mogte werden vergoed.
Was geapost: Aen de Requestrante werd toegestaen, zolang één van beiden of zij zelve of A.
Captein in leven is, jaerlijks eene gratificatie van twintig guldens; alle halfjaren ter somme
van tien guldens aen Stads Rentekamer te betalen ingaende met primo Augustus 1796.

144. Den 8 Aug(ustus) 1796, fol.26vo.
Op den Requeste van Hendrik Gerrits de Ruiter, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

145. Den 11 Aug(ustus) 1796, fol.26vo.
Op den Requeste van Margaretha Jacobs, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door dezer
Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

146. Den 17 Aug(ustu)s 1796, fol.26vo.
Op den Requeste van N. van der Kamp, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

147. Eodem (17 Augustus 1796), fol.26vo.
Op den Requeste van Miente van Dalsen, wede Peter Hartman, verzoekende om enigen
onderstand.
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Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

148. Den 20 Aug(ustu)s 1796, fol.26vo.
Op den Requeste van David Kreps, verzoekende om voogden over zijn minderjarige zoon Jan
Kreps.
Was geapost: De perzonen van Hans Abrahams Boer, Abraham Gerber en Peter Kreps
worden mits dezen geauthoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van David Kreps bij
wijl(en) Jantje Hansen Boer met name Jan Kreps in echte verwekt.

149. Den 22 Augustus 1796, fol.27.
Op den Requeste van de Curatoren van Lamberdine Gerrits, wede Jan Staal, verzoekende dat
het kind van gem(elde) wede met name Peter Staal, oud zijnde zes jaren, tegens ene summa
van f.25 - : - jaarlijks, in het Arme Weeshuis dezer Stad mogte worden verpleegd; willende
verders gem(elde) Curatoren voorm(elde) wede tot het voorjaar bij een boer in de kost
besteden, om haar dan in het vervolg voor haar eigen perzoon te laten zorgen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mits dezen aan de Supplianten, over
ingekomen rapport van de Provisoren en buitenvaders van het kinderhuis, geaccordeert, en
worden dientengevolge de buitenvaders van het kinderhuis geauthoriseerd; om het kind van
Lamberdine Gerrits, wede Jan Staal met name Peter Staal in het kinderhuis dezer Stad te
verplegen, tegens ene summa van f.25 - : - jaarlijks.

150. Den 28 Aug(ustu)s 1796, fol.27.
Op den Requeste van Wm. Durand, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

151. Den 29 Aug(ustu)s 1796, fol.27.
Op den Requeste van Daniël van den Berg, verzoekende voogden over zijne vier minderjarige
zusters en broeders.
Was geapost: De perzonen van Claas Hoesbergen en Lambert Bos worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de vier minderjarige kinderen door wijl(en) Jan van den Berg
nagelaten met namen Gerrit, Berend, Anna en Willem van den Berg.

152. Den 30 Augustus 1796, fol.27vo.
Op den Requeste van Jacobus Mijllij, verzoekende voor hem, zijn vrouw en vijff kinderen de
inwoning alhier.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word aan de Suppliant mits stellende
twee genoegzame borgen, geaccordeert.

153. Den 31 Augustus 1796, fol.27vo.
Op den Requeste van Gerrit Jan van Wageningen, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.
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154. Eodem (31 Augustus 1796), fol.27vo.
Op den Requeste van J.A. van Auw en W. van Staa, Executeurs dezer Stad; verzoekende
jaarlijks met ¼ last turf, ofte een minder of meerder gedeelte begunstigd te worden.
Was geapost: Aan Supplianten word voor dit jaar een vierde last spou turf, zonder
consequentie echter voor het vervolg, geaccordeert.

155. Den 1 Sept(ember) 1796, fol.27vo.
Op den Requeste van Roelofjen Smit, wede van Eepe, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

156. Den 5 September 1796, fol.27vo.
Op den Requeste van C.V. Moulin, geadministreert hebbende de Venduën der mobilia van
dezer Stad, te kennen gevende: dat hij in de maand Maart 1794 verkogt heeft enige meubilen
van T.H. van Essen en desselfs Ehevrouw, ter instantie van den Adv(ocaa)t P. Stennekes en
de Procureur H.N. Grevenstein: dat de Requestrant reeds voor en kort na die verkopinge
ingevolge ordonantiën van de Administrateuren dezes boedels, uit de daarvan geprovenieerde
penningen zoveel betaald heeft, dat het restant derzelver bedraagd de summa van f.131 – 6 –
12 (131guldens, 6 stuivers en 12 penningen). Dat hij bij het nazien der rekeningen, zo van
hetgeen door den Procureur Grevenstein, mede Administrateur dezes boedels, en T.H. van
Essen, bij Vendu gekogt hebben, als mede hetgeen T.H. van Essen aan den Requestrant
daarenboven wegens gekogte winkelgoederen schuldig is, bevonden heeft f.14 – 4 – 8
meerder te bedragen als het bovenstaande restant der vendupenningen.
Dat hij Requestrant op verscheiden tijden den Adv(ocaa)t P. Stennekes heeft aangezogt om
deze post tot liquideit te brengen: dog daarvan tot heden niet heeft kunnen remisseren:
sustinerende den Adv(ocaa)t Stennekes niet berechtigd te zijn, de post van f.27 – 4 – : door
zijn mede administrateur bij Vendu in dezen boedel gekogt, te valideren, als mede de andere
posten door T.H. van Essen aan den Requestrant deugdelijk schuldig etc: etc: verzoekende,
dat het daarheen mogte gedirigeert worden, dat de Adv(ocaa)t P. Stennekes voor de resterende
penningen van deze beide posten in het Venduboek quitere, en alzo deze beide posten worden
afgestaan.
Was geapost: De Municipaliteit, in de beide verzoeken ten Requeste gedaan difficulterende,
renvoieert mits dezen Requestrant naer den ordinaris Cours van Justitie.

157. Den 6 Sept(ember) 1796, fol.28.
Op den Requeste van Jan, Arendje en Hendrika Lipke, alle woonachtig te Elburg:
verzoekende dat Jan Lipke, als oom van de kinderen van wijl(en) Aaltje Lipke, thands in het
Arme Weeshuis alhier wordende verpleegt, moge worden geautoriseerd om namens de
kinderen transport van enige verkogte vaste goederen te Elburg gelegen te doen.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Provisoren en Buitenvaders van de Arme Wezen
werden de Requestranten geauthoriseerd ten fine als bij dezen Requeste gemeld.

158. Eodem (6 September 1796), fol.28vo.
Op den Requeste van Ernst van Rechteren en Hendrik Geurs, gezworen Kalkmeters dezer
Stad: verzoekende, dat hunne instructie zodanig mogt worden gealtereert en geamplieërt, dat
van ieder hoed, als mede van ieder ton kalk, en mindere mate welke van de kalkovens in deze
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Stad gebragt word, aan hun als gezworen Kalkmeters het halve meetloon, en wanneer dezelve
door hun gemeten word, het volle meetloon als van ouds, door de kopers betaald moge
worden.
Was geapost: De municipaliteit difficulteert in het verzoek ten dezen Requeste gedaan.

159. Den 11 September 1796, fol.28vo.
Op den Requeste van A.H. Zorg, te kennen gevende dat hij in dato den 28 Julij heden hadde
ingegeven een Requeste, waarbij hij, om daarbij geallegeerde redenen verzogt: dat het aan de
Municipaliteit behagen mogte, of de Resolutiën van den 30 Junij en van den 18 Julij heden
zodanig buiten effect te willen stellen, dat hij Requestrant wederom in zijn post als Architect,
kan continueeren, of anders dezelve zodanig te altereren, dat aan hem Requestrant ene
jaarlijksche schadevergoeding worde toegezegd ofte indien goudguldens mogte kunnen
goedvinden, deze beide verzoeken te declineren, als dan aan hem het genot van het
Architectstractement en de vrije woning, ten minsten geduirende dit ingetredene jaar te willen
toestaan - atque in omnem eventum; dat aan hem Requestrant voldoende redenen voor zijne
ontzetting uit zijn post mogte worden opgegeven.
Doch op het het welke hij Requestrant tot nog toe geen antwoord bekomen heeft, en daar hij
niet twijffeld of de destijdige Praesident heeft hetzelve werkelijk in de vergadering
geproduceert, en et hem ten sterksten aangelegen is, de intentie van de vergaderinge omtrend
hetzelve te weten, vond hij zich in de noodzake ( hoewel uit het stilzwijgen op hetzelve met
zeer veel grond ten zijnen voordele zou kunnen besluiten) zich nogmaals tot de vergaderinge
te moeten wenden: met verzoek, dat men aan hem Requestrant, of door Apostille op zijn
Request in dato den 28 Julij l(aatst)leden ingeleverd, of door schriftelijke resolutie, van het
besluit van de vergaderinge op zijn daarbij gedane verzoek kennis mag doen toekomen.
Was geapost: De Municipaliteit, den inhoud van dezen Requeste en die van den 28 Junij
l(aatst)leden gelezen en rijpelijk overwogen hebbende, difficulteert in de daarbij gedane
verzoeken, en persisteert alsnoch bij desselfs genomene resolutien de data‟s 30 Junij en 18
Julij dezes jaars.

160. Den 12 Sept(ember) 1796, fol.29.
Op den Requeste van Annegien Lubbers, wede van J. Reins, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen uit de lopende kamer van 1796.

161. Eodem (12 September 1796), fol.29vo.
Op den Requeste van Wilhelmina van Hees, wede Gerrit ten Hove, verzoekende Imo dat zij
Suppliante met de kost uit een dezer Stads Gasthuizen wierde begiftigd, ofte anders met enig
onderstand tegemoet gekomen is. IIdo dat zij ontlast mogte worden van de oppassing van
haren ongelukkigen zoon Jacob ten Hove, en dezelve onder de directie van een goed perzoon
binnen deze Stad wierde verzorgd.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Cameraars en Rentmeesters is goedgevonden aan de
Requestrante, zo lang zij met haren zoon Jacob ten Hove, in één huis en huishoudinge te
zamen leeft, tot enen wekelijksche onderstand toe te leggen twintig stuivers, door haar in
Stads Rentekamer te ontfangen, en dat zulks tot wederopzeggens toe; werdende in de
meerdere of andere verzoeken, bij dezen Requeste vervat, niet getreden, maar dezelve
gewezen van de hand.
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162. Den 13 September 1796, fol.29vo.
Op den Requeste van Johannes Michaël Plaum, geboren en woonachtig te Nivenhagen
[Nieuwenhagen] bij Mastricht, verzoekende om het kleine Burgerschap dezer Stad.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het kleine Burgerschap dezer Stad, mits
betalende de Jura, en doende den eed daartoe staande, alsmede vertonende een acte van
indemniteit, of stellende twee genoegzame borgen.

163. Eodem (13 September 1796), fol.30.
Op den Requeste van Catharina Eduarda van Slangenburg, wede van der Linden; verzoekende
enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met vijff goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen van de kamer 1796.

164. Den 14 September 1796, fol.30.
Op den Requeste van Antonij Wooning, uit naam der Cooplieden H. Berkelaar, Ketelaar, de
wede W. Kleijn en J.E. Dirksen te kennen gevende dat deze Cooplieden in den jare 1794
enige schepen met olij langs de rivier den IJssel na hunne woonplaatzen te Zutphen en
Doesburg en zodoende transpoteren, deze schepen door de sterke vorst alhier voor de Stad
vastgevroren zijn, wanneer wegens de strenge winter en daardoor, uit hoofde der
onmogelijkheid van nieuwe toevoer veroorzaakte schaarsheid binnen deze Stad, de Regering
dezer goedvond tot voorkoming van gebrek, de in deze schepen ingeladene goederen,
voornamelijk in olij bestaande, in Requisitie te stellen, en aan verschillende winkels te
distribueren, waartoe twee Commissarissen benoemd wierden namelijk L.Ch. Strubbergen en
E. de Rooij, welke eerste naderhand vervangen is door W. Pastoor.
Dat deze goederen ook werkelijk voor een groot gedeelte, en wel voor ene summa van f.1932
– 8 - . uitgeladen en ten dienste dezer Stad gebruikt zijn, doch dat de Cooplieden tot noch toe
maar ene summa van f.1559 – 4 - . in afkorting hebben ontfangen, terwijl ene summa van
f.66 - : - . welke door J. van „t Oever daarbij hadde moeten zijn betaald geweest, bij
gelegenheid dat deze iets met de Rentekamer dezer Stad te verrekenen had, hem door de
Rentekamer is afgekort geworden, zo dat de Cooplieden nu noch van de Stad zouden te
praetenderen ene summa van f.307 – 4 – , alsmede de door de Rentekamer ontfangene en niet
uitgereikte f.60 - : - . Zamen f.378 – 4 – . En daar het nu reeds verre over de anderhalf jaar is
geleden, dat deze goederen geleverd zijn en de Cooplieden gaarne afdoening van deze zaak
wilden hebben, vind de Requestrant zich in de noodzake te verzoeken dat aan hem de
hiervoren gementioneerde f.373 – 4 – . of aan de Cooplieden zelve voldaan worde, ten einde
daardoor deze zaak volkomen geliquideert worde.
Was gapost: Na ingekomen bericht van Cameraars en Rentmeesters van de kamer 1795,
word de Requestrant over desselfs request gerenvoyeert aan dezelve kamer ten fine va
dispositie.

165. Eodem (14 September 1796), fol.30vo.
Op den Requeste van Jacob Bos, G. van Dalen, Jan Evers, G. Feijth, David ten Hoove, H.
Reurink, J. Leenders, A. Gezelschap, Harmannus Beets, Hendrik Wilms, H. Meijer, Claas
Clement, J. ten Kater, J.A. Cerutti, Berend Vet, B. Feght en Pieter ten Hoove, alle Jagers in
het vrijwillig Burgerjager Corps dezer Stad, te kennen gevende dat zij Remonstranten enigen
tijd geleden bijeen gepost adres met noch enige weinige hunner spitsbroeders zich hadden
vervoegd aan de Nationale Vergadering representerende het volk van Nederland, met dit
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alleszints vaderlandlievend aanbod, dat zij overeenkomstig het reeds in den jare 1787 door
hun Corps aan den dag gelegde en de met er daad betoonde bereidwilligheid als beschermers
van Vaderland en Vrijheid, waarvan het te dier tijd de zichtbaarste blijken had gegeven, zich
aandienden tot vrijwillige verdedigers van de nu jongst herkregene vrijheid, en, indien de raad
het wederom vorderde, voor Nêerlands Volk tot derdelijke verdediging van dat kostelijk pand
onzes Burgelijken Weezens met hunne gewapende armen zich in de bresse wilden stellen. Dat
zij dit aanbod tevens verzeld hadden doorgaan van voorwaardens, welke naer hun beste
onthoud, en dewijl zij daarvan een afschrift missen hierin bestemde 1e dat zij al het hierna
hunne eigene officiers zouden verkiezen 2e dat, zo der zij gerequireert en ten bovengem(elde)
einde wierden opgeroepen, hunne vrouwen en kinderen ook wekelijkschen onderstand zouden
genieten. 3e dat, zo een hunner kwame te sneuvelen, nalatende vrouw en kinderen of wel
kinderen alleen, dezelve van ‟s Landswege zouden worden onderhouden en 4e Zo. iemand
hunner geblesseerd of verminkt wierde, zodat hij niet in staat was zijn brood te kunnen
winnen een behoorlijk pensioen aan den zelven zoude worden toegelegd.
Dat zij van dit hun opgenoemd adres aan de Nation(ale) Vergad(ering) verder niets vernomen
hadden, dan alleen hetgeen hun kennelijk was geworden uit de gedrukte dagbladen, welke
behelsden, dat daarvan honorabele mentie in de notulen wierde gemaakt, en hetzelve wijders
in handen gesteld was van de Commissien tot organisatie der gewapende Burgermacht.
Dat, daar zij Remonstranten inmiddels in hunne betrekking, waarin zij als Burgers tot deze
Stad stonden, en in hunne posten steeds bleven fungeren, het is komen te gebeuren, dat op den
14 Maart dezes jaars met U L(ieden) sanctie en approbatie is gearresteerd geworden een
provisioneel reglement voor de Burger Krijgsraad, hetwelk toen vooraf door de differente
Corpsen, en ook door hun Jagercorps was geëxamineert en goed bevonden geworden. Dat in
het 13e Art: van hetzelve gevonden wordende deze woorden “dat, daarin onze gewapenden
Burgercorpsen de nodige krijgstugt ontbreekt er een Commissie benoemd zal worden om een
concept plan te formeren van een generaal reglement van orde en burgelijke krijgstugt voor de
gewapende Burgermagt dezer Stad” zij ook, nevens hunne weinige overige spitsbroeders, die
zich thands buiten hun corps gehouden hebben, zich van de waarheid dezer assertie overtuigd
hielden, dat algemeen en ook bij hun Corps de nodige krijgstugt ontbrak, en zij daarom alle
hartelijk verlangden met de daarstelling van zodanig reglement waarvan goede orde en
krijgstugt, zo onontbeerlijk in den dienst, de gewenschte gevolgen mogten zijn.
Dat al wijders is gebeurd, dat die Commissie, onledig in deze hare werkzaamheden, de vrugt
van haren arbeid en moeijte op den 17 Julij l(aatst)leden geleverd, en een provisioneel
reglement, waarna de gewapende Burgermacht dezer Stad zoude georganiseerd en bestierd
worden, overgegeven heeft, het welk, door den Krijgsraad geapprobeert zijnde, ook door U
L(ieden) is gearresteerd en gesanctioneert geworden.
Dat dien ten gevolge door U L(ieden) bij publicatie in dato 25 Julij daaraanvolgende hiervan
aan de gehele Burgerije is kennis gegeven geworden; en, daar het dus natuurlijk was, dat men
afwachte de goedkeuring en instemming der Burgeren in dit Reglement vervattende tevens
een voorslag van vrijwillige verbindtenis tot den schuttersdienst, steldet gijl(ieden) bepaalde
dagen tot het aangaan en ondertekenen van dit engagement, ten einde het niet in het onzekere
bleef, wie en hoevele der Burgeren men rekenen konde, dat een geregelde Burgermacht uit
zijn eigen aard zo nodig ter bewaring en bescherming van der Burgeren stedelijke belangens,
zouden uitmaken.
Dat vervolgens deze uitnodiging van het allergewenschte gevolg is geweest, en ook zij
Remonstranten geen ogenblik geaersled hebben, beneffens hunne andere medeburgers zich
vrijwillig en uit eigen beweging op nieuws aan te bieden tot de wapenhandel en de
schutterlijke diensten dezer Stad, en dus met de daad te tonen, dat zij, hetgeen zij met hunne
vorige spitsbroeders den 14 maart l(aatst)leden in het provisionele reglement van den
Krijgsraad als hunnen wensch hadden uitgeboezemd, dat er een betere order en krijgstugt
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onder de schutterije mogt geboren worden, nu ook met hun woord van eer en vrijwillige
verbintenis dat zich verplicht rekenden te moeten bekragtigen en tot stand brengen, in allen
dele zich zelven dus gelijk blijvende.
Dat echter, ofschoon zij ten vollen bij zich zelven overtuigd zijn en weten, in allen deze als
mannen van eer, en niets tegenstrijdigs, of dat daarvan de schijn zelfs zoude hebben,
gehandelt of gedaan te hebben, hun Remonstranten van terzijden voorgekomen is, dat de zeer
weinige hunner medeburgers, die in het vorig jagercorps medeleden zijn geweest, en nu uit
eigen beweging zich niet opnieuw verbonden hebben, doch tevens met hun behoren tot
diegenen, die zich met bovengem(eld) adres aan de Nation(ale) Vergad(ering) hadden
aangeboden prietenselijk voorgeven, dat dit hun laatst te doene engagement niet stroken, maar
zelfs strijden zoude met hun gedaan aanbod evengem(elde) Nation(ale) Verg(adering)
waarom die hunner medebroeder zich verplicht geacht hadden om geen deel te kunnen of te
mogen nemen in hun thands subsisterend Jagerscorps.
Een voorgeven representanten waarlijk te captieus en te ongegrond, dan dat het ene ernstige
reputatie zoude meriteren en alleen uitgedagt, of, om onkundige te misleiden en in een
verkeerde en valschen waen te brengen, of liever om nu mogelijk hunner spijtagter dit mom te
verbergen, daar zij van achteren met reden en naer waarheid moeten inzien en overtuigd zijn,
dat niets, dan hunne eigen daad van eigendunkelijkheid hun uit ons Corps heeft uitgesloten,
en zij het zich zelven te wijten te hebben, dat zij hierdoor zich buiten onzen kring gehouden
hebben. Een voorgevens teffens, het welk de Remonstranten meenen niet beter opgelost te
kunnen worden, dan door een aaneengeschakeld verhaal van het gebeurde te geven, en de
eenvoudig en natuurlijke toedragt der gehele zake open te leggen; waaruit de beste
vergelijking van het ene met het andere voortvloeid, hetwelk zij, hoewel dit hun adres
daardoor reeds te veel is uitgedijt, gemeend hebben bij dezen zodanig ampel te moeten
detailleren dat eindelijk de Remonstranten niet hebben willen nalaten dat een en ander onder
U L(ieden) attent oog te brengen en speciaal dit alleszints fautief en erroneus praetext van
hunne gewezene medebroeders, met vriendelijk verzoek, om ook U L(ieden) oordeel over dit
vermeend voorgeven te mogen vernemen, en dat U L(ieden), behagen, hun ter hunner
meerdere geruststellingen te kennen te geven. 1mo Dat hun Remonstranten als zich opnieuw in
het Jagercorps als Burgers dezer Stad begeven hebbende, in het minste niet obstreert hun
personeel aanbod aan de Nation(ale) Vergadering bij meergem(elde) adres ten fine
voorschreven hiervoren breder gementioneert; en 2de Dat dien ten gevolge, zo dra de
Nat(ionale) Vergad(ering) en hier door het gehele volk van Nederland, dus het algemeen
belang, als de nood daar is, hun uit hoofde van hunne aanbieding, ten strijde roept, gij(ede)l(e)
ogenblikkelijk hun uit dezen hunnen Stedelijken dienst zult ontslaan, en hun laten uittrekken
ter verdediging onzer vrijheid en de verdere belangens van ons lieve Vaderland.
Was geapost: De Municipaliteit uit de priemissen van dit adres, voor ‟t eerst ene
zijdelingsche legale kennis van het daarin gelibelleerde aanbod der Remonstranten van hunne
perzonen aan de Nation(ale) Vergad(ering) vernomen hebbende, keurd bij dezen hunnen
gedanen stap voor goed, prijst hunnen ijver voor de vrijheid en de goede zaak en acht hunnen
moed, en welgezindheid hoog, verklaard daarenboven dat dit, hun aanbod nooit, zover het in
de magt dezer Vergadering zal zijn, hun zal in den wegstaan, om ook hunne belofte aan de
Nat(ionale) Verg(adering) des geëischt wordende ten volle te vervallen, datgene Stedelijke
verbintenis van schutterlijke diensten hun langer zal verbinden, maar dat zij immediatelijk
(onmiddellijk) zullen ontslagen zijn op het tijdstip dat zij voor het algemeen belang zullen
worden opgeroepen, en verzekerd hun dat zij op het zelfde ogenblijk vrijelijk uit den Stad
zullen kunnen en mogen trekken, ter volvoering hunner plichten, om als helden ter
verdediging onzer vrijheid en de verdere belangens van ons lieve Vaderland te strijden en de
gewenschte lauweren te plukken.
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166. Den 17 September 1796, fol.33.
Op den Requeste van C.C. van der Beeke, wede J.S. van der Merwede, verzoekende dat aan
hare twee jongste zonen Hendrik Lodewijk en Allard Lucas van der Merwede venia aetatis
mogt worden verleend.
Was geapost: Aan Remonstrantes beide jongste zonen Hendrik Lodewijk en Allard Lucas
van der Merwede word venia aecetatis ten fine en effecte als na rechten, invoegen verzogt,
geaccordeert.

167. Eodem (17 September 1796), fol.33.
Op den Requeste van Antonius Montanus fungerend Majoor van het 3de Batailion van de 2de,
halve brigade, verzoekende, dat op morgen twe proclamatiën mogten afgaan.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word mits dezen geaccordeert.

168. Den 18 September 1796, fol.33.
Op den Requeste van Directeuren van de wijksvergaderingen: verzoekende eene kleine
toelage van vijff en twintig guldens tot subsidie van ene Provintiale centrale vergadering.
Was geapost: Het verzoek in dezen gedaan word geaccordeert, en mits dien aan Directeuren
ene toelage toegelegd van f.25 - : - eens, te ontfangen uit de Stads rentekamer, zonder
consequentie echter voor het vervolg.

169. Den 19 September 1796, fol.33.
Op den Requeste van Jan Gerrit van Dijk en Jan Frederik Willem Nessem, beide Canoniers in
de 6de Compagnie van het 4de Battailion Bataafsche artilleristen, voornemens zijnde zich in
den huwelijken staat te begeven, en daartoe van den Raad van Administratie van
voorn(oemde) Battailion permissie bekomen hebbende zich met hunne bruiden op de gewone
tijd in te laten schrijven, dan order bekomen hebbende om op morgen van hier te vertrekken,
daartoe buiten staat te zijn, en daarenboven onvermogend om de daartoe staande jura te
betalen, dat zij echter voor hun vertrek dat hun oogmerk gaarne bereiken wilden, en dus
verzogten, dat aan hun om geallegeerde redenen ten fine voorschreven op heden en wel gratis
de intekening mogte worden geaccordeert.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word in dit singulieren geval
geaccordeert.

170. Eodem 19 September 1796), fol.33vo.
Op de Requeste van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis: te kennen gevende dat zij met
voorgaand overleg van hunne provisoren aan de perzonen van Harmen Haverkamp, oud 53
jaren en desselfs huisvrouw Geertruij Remmelenkamp, oud 55 jaren woonachtig te Zwol voor
één portien op de langstlevende de kost en inwoning in een der Proveniershuisjes van
voorn(oemde) Gasthuis voor hun leven lang en op de gewone conditiën hebben verkogt, voor
ene summa van f.1800 - : - , verzoekende dat de Municipaliteit deze gelibelleerde koop met
hoogst derzelver goedkeuring geliefde te bekragtigen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, en de Supplianten dien
ten gevolgen geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld.
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171. Den 20 September 1796, fol.34.
Op den Requeste van Teunis Diesbach, verzoekende tegens zijne moeder en stiefvader
veniam agendi: zo en als in rechten word vereischt en behoord, ter verkrijging van f.300 - : - .
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeert, zoals het legt, en
diensvolgens de Supplianten geauthoriseerd, ten fine als bij Requeste gemeld.

172. Den 21 September 1796, fol.34.
Op den Requeste van H. Sterke, huisvrouw van M. van Gelder, verzoekende enigen
onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.

173. Eodem (21 September 1796), fol.34vo.
Op den Requeste van Willem Velthuis, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De tijdelijke Praesident word mits dezen geauthoriseerd, om provisioneel aan
den Suppliant twaalf stuivers per week uit uit te reiken.

174. Eodem (21 September 1796), fol.34vo.
Op den Requeste van Jan Gerrit van Dijk en Jan Frederik Willem Nessen, verzoekende om
daarbij geallegeerde redenen drie geboden op één dag te mogen hebben.
Was geapost: De drie verzogte huwelijks Proclamatiën zullen heden van de puie van den
Raadhuize gedaan worden.

175. Eodem (21 September 1796), fol.34vo.
Op den Requeste van Jan Hendrik Deppe en Johanna Bunskerken, Ehel(ieden): verklarende
daarbij te doen cessionem, en verzoekende, dat uit hunne gezamentlijke crediteuren bekwame
Curators mogten worden benoemd, om hunne zaken tot liquideit te brengen.
Was geapost: Ten fine als bij Requeste gemeld, werden tot boedelcuratoren van Jan Hendrik
Deppe en Johanna Bunskerken, Ehel(ieden aangesteld en gecommitteerd Mr. C.G. van Baerle
en Arend Bantjes.

176. Den 22 September 1796, fol.34vo.
Op den requeste van de wede Jan Mol, verzoekende met een kostgevers proeve uit één der
Gasthuizen begunstigd te worden.
Was geapost: De kostgevers proeve uit het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis werd de Suppliante
toegestaan tot wederopzeggens toe, en mits gene harer zoons kinderen dezen tot Stadslasten
zal vervallen zijn.

177. Den 26 September 1796, fol.35.
Op den Requeste van Berend van Marle, verzoekende: dat zijn zoons agtergelatene kind bij
hem mogte worden gelaten, en dat hem Provisioneel voor kost, klederen en onderhoud,
daarvoor mag worden toegelegd ‟s wekelijks ene gulden.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Provisoren en Buitenvaders van het Arme Weeshuis
word het verzoek ten dezen Requeste gedaan provisioneel geaccordeert.
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178. Den 27 Septembet 1796, fol.35.
Op den Requeste van Jan van den Berg, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens, te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.

179. Den 28 September 1796, fol.35.
Op den Requeste van Nicolaas van der Kamp senior, verzoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De tijdelijke Praesident word mits dezen geauthoriseerd om aan de Suppliant,
geduirende de tijd van van zeven achtereenvolgende weken, ‟s wekelijks te geven ene gulden.

180. Eodem (28 September 1796), fol.35.
Op den Requeste van Geertien Jans, weduwe van Lammert van Dam, verzoekende dispensatie
van die wet, die aan weduwen verbied, binnenstijds te hertrouwen.
Was geapost: Fiat ut petitur.

181. Den 29 September 1796, fol.35.
Op den Requeste van Lubbert Jans van Dijk, weduwnaar van Jentjen Albers Brouwer,
verzoekende dispensatie van die wet, die aan weduwnaars verbied binnenstijds te hertrouwen.
Was geapost: Fiat ut petitur.

182. Den 2e October 1796, fol.35vo.
Op de Requeste van Gerrit Mashuis, wonende binnen dese Stad, houdende dat de Suppliant in
Brunnepe hebbende staen twee bouwvallige huijsen, gaerne een separatie en verplaetsing van
het bouwvalligste van beide wilde effectueeren en ten dien einde verzogt, dat aen hem
Suppliant moge geaccordeerd worden het bouwvalligste der beide huijsen in zijne Requeste
gementioneerd af te breken, en hetselve enige weinige voeten van het andere tot een
bewoonbaar huis op des Suppliants eigen grond weder op te bouwen.
Was geapost: Na ingekomen rapport van Hoofdlieden van Brunnepe werd het versoek ten
Requeste gedaen, den Suppliant geaccordeerd; en wel, dat hij het bouwvalligste der beide
huijsen, in desen Requeste gementioneert, vermag af te breeken, en eenige weinige voeten
van het andere een bewoonbaer huijs op des Suppliants eigen grond sal vermogen op te
bouwen.
183. Den 4e October 1796, fol.35vo.
Op de requeste van A. Kroeze en A. Weijenberg, als Curatoren in den geabandonneerden
boedel van J. Batteram, verzoekende het toubanenhuijsje te mogen verkopen met de vrijheid
om die te excerceerene affaire te continueeren etc: en wijders een nodige reparatie ten lasten
des boedels te mogen doen.
Was geapost: De Supplianten qqa: werden bij desen geautoriseerd om het ten Requeste
gelibelleerde toubanen-huisje te mogen verkopen met de vergunning aen den koper om
deselve affaire erin te mogen voortzetten; mits in allen gevalle gezegde koper daervoor
jaerlijks betale, hetgeen daer van als grondgeld aen dese Stad moet werden opgebragt: wijders
werden gem(elde) Supplianten qqa: nog bij desen geautoriseerd ene geringe reparatie, en
welke zij bij monde opgegeven hebben niet meerder dan ten hoogsten twee guldens te sullen
belopen voor rekening des boedels aen gem(elde) huisje te mogen impendeeren.
Pagina 39 van 297

184. Den 6e October 1796, fol.36.
Op de requeste van J. Lemker van Breda en R.A.W. van der Merwede, in qualiteit als oomen
en momboiren van hunne minderjarige nigt Johanna Sippina Adriana Boldewyna van der
Merwede, enige nagelatene dogter van wijlen Jan Willem Cornelis van der Merwede;
houdende dat onder anderen aen deselve hunne pupille in eigendom toebehoren zekere vier
morgen groenland, gelegen onder Olst, sonder dat zij in die countrijen enige andere goederen
bezit, dat die 4 morgen lands verhuurd sijn voor een jaerlijkschen pagt van f.54 - : - waer af
gaet de verponding f.4 - : - 3. blijvende dus de suijvere pagt f.49 - 19 - 13. Dat zij
Remonstranten tans in de gelegenheid sijn, hetselve land uit de hand te verkopen voor eene
somma van zeventien honderd guldens; op conditien, ten versoeke breder gemeld.
Dat Remonstranten oordeelen dat die verkooping van dit land voor hunne pupille seer
voordeelig wesen soude, zo om deszelfs afgelegenheid als om dat het als agterlheen deser
Provincie, lheenroerig is aen het Stift Essen, hetwelk, na de tegenwoordige Provinciale
bereekening, de waerde met twee honderdt guldens ook verminderd, en in allen gevalle dese
kooppenningen tot meerder voordeel van hunne pupille tans kunnen werden belegd,
versoekende, om alle dese reedenen tot de verkoopinge van dese vier morgen lands hunner
minderjarige pupille uitter hand in voegen voorz(chreven) geautoriseerd te mogen worden.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden vant Bovenquartier worden de verzoekeren
geautoriseerd ten fine, als bij ‟t versoek vervat.
185. Den 6e October 1796, fol.36vo.
Op de Requeste van Anna Barré, wede van E.J. van Slangenburg, houdende, dat daer zij tans
in ondertrouw is met David ten Hove, zij sig in de verpligting bevind om voogden over hare
drie onmondige kinderen te stellen, zij mitsdien versogt ten voorz(chreven) einde twee
personen tot voogden te mogen voorstaen.
Was geapost: De perzonen van Hendrik Schaatsbergen en Thomas van Weesop worden mits
desen geautoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Anna Barré, wede
E.J. van Slangenburg, bij wijlen evengem(elde) van Slangenburh in echte verwekt met namen
Paulus, Nicolaas, en Hester Geertruij van Slangenburg.

186. Den 13 October 1796, fol.36vo.
Op den Requeste van M.W. Netman en W.R. Netman: houdende , dat zij uit den
geabadonneerden boedel van J.W. Cramer wegens hijpotheek en wel als en eerste bezwaar op
het huis en gem(elde) boedel bevonden en verkogt als ervgen(ame) van hare wijl(en) moeder
C.M. Haverkamp wede Netman te praetenderen hebbende een capitaal van f.250 - : benevens de rente ad 4 pro cento nu zedert Augustus l(aatst) leden al in het 4de jaar lopende;
Dat nadien de Landswetten en rechten haar aan de hand geven, dat niet alle crediteuren na ene
finale explicatie enes boedels behoeven te wachten; verzoekende: dat hare gedagte praetensie
met de rente van dien tot aan den dag der betalinge toe aan haar mogen worden uitgeteld des
noods onder behoorlijke verborging om die aan alle beter rechthebbenden bij de finale
afbetalinge of liquidatien dezes boedels te zullen restitueren.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Curateuren voorn(oem)t en consent van
Hoofdlieden van ‟t Bovenquartier werd het verzoek ten requeste gedaan geaccordeert, en
Curateuren geauthoriseerd de gelibelleerde f.250 - : - : met zoveel als de praeferente
interessen hierop bedragen, aan de Suppliante tegens behoorlijk acquit uit te tellen en te
betalen.

Pagina 40 van 297

187. Eodem (13 October 1796), fol.37.
Op den Requeste van Jan van den Berg, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.

188. Eodem (13 October 1796), fol.37.
Op den Requeste van Hermina van Dalfsen, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: Even als op het vorige.

189. Eodem (13 October 1796), fol.37.
Op den Requeste van W.L. Veen, wede van H. Valck, verzoekende, in cas van haar
vooroverlijden Ds. Tichler en Mr. F.L. Rambonnet als voogden en Ds. J. Thoofd als toeziende
voogd over haar onmondig zoontje Jan Rudolph Valck.
Was geapost: De perzonen van Ds. Tichler en Mr. F.L. Rambonnet, worden invoegen
verzogt, als voogden, en Ds. Thoofd als toeziende voogd, bij vooroverlijden van de
Remonstrante over haar onmondig zoontje Jan Rudolph Valck geauthoriseerd.

190. Den 15 October 1796, fol.37vo.
Op den Requeste van Jan Weling en Willemina Stikkerus, verzoekende om inwoning alhier.
Was geapost: Aan Supplianten word mits dezen de inwoning geaccordeert, mits stellende
voor hunne perzonen twee genoegzame borgen.

191. Eodem (15 October 1796), fol.37vo.
Op den Requeste van Jan Hend(ri)k Tiel, versoekende om enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met vijf goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.

192. Den 16 October 1796, fol.37vo.
Op den Requeste van Jannes Gartman, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de lopende kamer 1796.

193. Den 19 October 1796, fol.37vo.
Op den Requeste van Hermen Bruinier en Willemina Oldenhof, Ehelieden, verzoekende de
inwoning alhier.
Was geapost: Den Supplianten word mits dezen de inwoning geaccordeert, mits vertonende
een acte van indemniteit of stellende twee genoegzame borgen.

194. Den 22 October 1796, fol.37vo.
Op den Requeste van Frans Werner, Musicant onder het 3de Battaillon van de twede halve
Brigade en Catharina Cornelis, verzoekende om daarbij geallegeerde redenen drie geboden op
één dag te mogen hebben.
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Was geapost: De drie verzogte huwelijks proclamatiën zullen heden van de puie van den
Raadhuize gedaan worden.

195. Den 23 October 1796, fol.38.
Op den Requeste van Albert Leussink, verzoekende intra tempus luctus te mogen hertrouwen.
Was geapost: Fiat uti petitur.

196. Eodem (23 October 1796), fol.38.
Op den Requeste van Lammert Wiggers, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met tien goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.

197. Den 24 October 1796, fol.38.
Op den Requeste van Gerrit Jan van Wageningen, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.

198. Den 27 October 1796, fol.38.
Op den Requeste van Johannes Reijnier Tonbreker, geboren en woonachtig te Nieuwenhagen,
verzoekende de inwoning alhier en de kleine Burgerschap.
Was geapost: Aan Suppliant word mits dezen de inwoning geaccordeert, mits vertonende ene
acte van indemniteit of stellende twee genoegzame borgen, waarna mede aan den Suppliant
het kleine Burgerrecht word geaccordeert tegens betalinge van de jura en praestatie van den
eed daartoe staande.

199. Den 18 October 1796, fol.38.
Op den Requeste van Geesje Idenburg, behuwde zuster van Jan Mol, verzoekende, dat de
twee onmondige kinderen, door haren behuwden broeder Jan Mol achtergelaten, in het Arme
kinderhuis alhier ter alimentatie mogten worden opgenomen.
Was geapost: Op het Rapport van Provisoren van het Armen Weeshuis word het verzoek ten
Requeste gedaan geaccordeert.

200. Den 31 October 1796, fol.38vo.
Op den Requeste van Hendrik Jan Moesbergen, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de lopende kamer 1796.

201. Eodem 31 October 1796, fol.38vo.
Op den Requeste van Johanna van d‟ Hul, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met vier Caroli guldens, geduirende de tijd
van vier weken swekelijks ene gulden te halen uit dezer Stads Rentekamer.
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202. Den 3 November 1796, fol.38vo.
Op den Requeste van Adrianus Verhoef, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de lopende kamer 1796.

203. Den 6 November 1796, fol.38vo.
Op den Requeste van A.J. van de Brink en J.H. van de Brink, nagelatene minderjarige
kinderen van Lammert van den Brink, verzoekende, dat over haar tot voogden moge gesteld
worden Teuns Jans Kerker en Warner Wijlink.
Was geapost: De perzonen van Teuns Jans Kerker en Warner Wijlink worden, invoegen
verzogt, geauthoriseerd tot voogden over de nagelatene minderjarige kinderen van Lammert
van den Brink, met namen J.H. en A.J. van den Brink.

204. Eodem (6 November 1796), fol.39.
Op den Requeste van Charlotta Rils, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijenen voor rekening van de kamer 1796.

205. Den 8 November 1796, fol.39.
Op den Requeste van Hendrik Gerrits de Ruiter, oud 70 jaren en desselfs Ehevrouw, oud 66
jaren, verzoekende met de kost uit één der Gasthuisen te worden gebeneficeert.
Was geapost: De Supplianten worden gebeneficeert mits dezen met de kost uit het H(eiligen)
G(eesten) Gasthuis.

206. Den 9 November 1796, fol.39vo.
Op den Requeste van Maria le Clercq, wede Anton Rierink, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontvanger dezer Stads Domeijenen voor rekening van de kamer 1796.

207. Eodem (9 November 1796), fol.39vo.
Op den Requeste van Jan Jans Knol, Peter Meurer, Gerrit Albers Koos, Gerardus Celles,
Berend Chenders, Gerrit Berends en Arend Ars, verzoekende in ervpagt op hunne boerderijen
te mogen blijven.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden en word mitsdien
gewezen van de hand.

208. Eodem (9 November 1796), fol.39vo.
Op den Requeste van J. Böhm, verzoekende van deze Stad f.327 - : - heerkomende wegens
geleverde wijnen en geledene schaden bij het planten van de Vrijheidsboom in den
gepasseerden jare geleden.
Was geapost: Vermits het aan de Municipaliteit niet is gebleken, dat de Suppliant namens de
Municipaliteit van den gepasseerde jare is geauthoriseerd, om de in nevenstaande requeste
gedane onkosten voor Stadsrekeninge te doen, zo difficulteerd de Municipaliteit in het ten
dezen requeste gedane verzoek.
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209. Den 11 November 1796, fol.40.
Op den Requste van Elias Broekhart, als op heden zijnde ingeschreven met Jacoba Verwest,
verzoekende om daar bij geallegeerde redenen op morgen te mogen in het huwelijk (gratis)
bevestigd te worden.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word in dit singuliere geval geaccordeert.

210. Den 12 November 1796, fol.40.
Op den Requeste van Olaf Helderman, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De tijdelijke Praesident word mits dezen geauthoriseerd, om aan de Suppliant
gedurende de tijd van zes weken swekelijks te geven ene gulden.

211. Eodem (12 November 1796), fol.40.
Op den Requeste van H. Hardenberg, verzoekende met ene kostgevers proeve gebeneficeert te
worden.
Was geapost: De Suppliant word mits dezen gebeneficeert met ene kostgevers proeve in het
H(eiligen) G(eesten) Gasthuis.

212. Den 12 Nov(em)b(er) 1796, fol.40vo.
Op de Requeste van Willem Huijsman Albertuszoon, zo voor sig als voor Trijntjen Bos,
houdende dat zeker hun toebehorend erfje aen de Sandberg ten behoeve van het Comptoir der
Domeijnen der Stad Campen beswaerd is met een jaerlijksche thins of uitgang van elf guldens
en vier stuijvers: versoekende, dat zij dit beswaer terstond of tegen‟s Paesschen 1797 tegens
vier ten honderd mogten aflossen.
Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaen, werd geaccordeert, en dien ten gevolge den
Requestranten toegestaan de jaerlijksche thins of uitgang uit het erfje aen de Sandberg, groot
elf guldens en vier stuijvers in eens te mogen redimeeren en vrijkoopen voor eene somma van
tweehonderd en tagtig Car(oli) guldens te betalen aan Stad‟s Rentekamer, met welks dadelijke
voldoeninge gem(elde) thins of uitgang voor altoos sal sijn opgeheeven en komen te
cesseeren, mits dan nog door hun aen den Stad‟s Ontfanger werde voldaen en afbetaald het
reeds op Paesschen 1796 verschenen en het op aenstaende Paesschen te verschijnen recognitie
gelden van de selve thins bedragende voor de beijde jaren te samen de somma van twee en
twintig guldens en agtt stuijvers.

213. Den 15 November 1796, fol.40vo.
Op den Requeste van Antje Rookers, verzoekende ene kostgevers proeve uit een der
Gasthuizen dezer Stad.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met ene kostgevers proeve uit het
G(eertruijd) en C(atharina) Gasthuis.

214. Eodem (15 November 1796), fol.40vo.
Op den Requeste van Willem Roskamp, verzoekende het kleine Burgerschap.
Was geapost: Aan de Suppliant word mits dezen het kleine Burgerschap geaccordeert, mits
betalende de Jura en doende het eed daartoe staande.
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215. Den 16 November 1796, fol.41.
Op den Requeste van Jan Welink, verzoekende het kleine Burgerschap.
Was geapost: Aan de Suppliant word mits dezen het kleine Burgerschap geaccordeert, mits
betalende de Jura en doende het eed daartoe staande.

216. Eodem (16 November 1796), fol.41.
Op den Requeste van Lubberta Veldhoen, wede Nicolaas van der Kamp verzoekende enigen
onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijenen voor rekening van de kamer 1796.

217. Den 17 November 1796, fol.41.
Op den Requeste van Hendrik Willems, verzoekende f.50 - : - uit Stads Cassa tegens ene
behoorlijke interest.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en worden
mitsdien hetzelve gewezen van de hand.

218. Eodem (17 November 1796), fol.41.
Op den Requeste van Femmetjen Glinthuis, verzoekende remis(sie) van het Strategeld of
enigen onderstand.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word
mitsdien hetzelve gewezen van de hand.

219. Eodem (17 November 1796), fol.41vo.
Op den Requeste van Wm. Durand, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word
mitsdien hetzelve gewezen van de hand.

220. Den 18 November 1796, fol.41vo.
Op den Requeste van Egbert Verwest en Willemina Keteltas, verzoekende haren boedel aan
hare Crediteuren ter dispositie over te mogen geven.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan werd geaccordeert; en dientengevolge de
boedel van Egbert Verwest en Willemina Keteltas Ehel(ieden) voor gerepudieert en ter
dispositie aller hunner Crediteuren te zijn overgegeven: zullende eerstdaags uit hoofde van de
hierbij manquerende lijst hunner Crediteuren op hunne nadere informatie Crediteuren
geconvoseert worden, om uit hun midden Crediteuren in gem(elde) boedel te verkiezen.
[In marge: Den 13 Decemb(er) 1796. Zijn in gehouden Comparidie van Crediteuren van opgem(elde) boedel ten overstaen
van Hoofdlieden van ‟t Broeder Espel benoemd en aengesteld tot Curateuren de Burgers R.J. Woltgraft en den Burger Evers
qqa. Actum Campen dato ut s(upr)a (als boven) Coram H.J. van kempen en A.V. Jilink, loco B.H. van der Wijck,
Hoofdlieden van ‟t Broeder Espel. mi praesente J.J. Snut, secret.].

221. Den 19 November 1796, fol.41vo.
Op den Requeste van O. Koolman, verzoekende het klein Burgerschap dezer Stad.
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Was geapost: Aan de Suppliant word mits dezen het kleineBurgerschap geaccordeert, mits
betalende de Jura en doende het eed daartoe staande.

222. Den 19 November 1796, fol.42.
Op den Requeste van Dus. Fr. Baarslag, van hier beroepen naer Amsterdam, verzoekende
declaratoir, dat zijn vertrek van hier niet moge praejudicieren aan het bij Apost(ille) v(an)
d(en) 21 Sept(embe)r 1786 door zijn zoon Johannes Hendericus Baarslag, geacquireert groot
Burgerrecht, zo lang als dezelve na het aflopende zijner studiën als anderzints het
Burgerschap in gene andere Stad of plaats zal hebben bekomen, en genegen mogt zijn zich
hier ter stede te komen etablisseren, vertrouwende de ondergetekende, dat zoortgelijk
verzoek, uit kragt van dezer Stads wetten en usantien voor zijne beide andere zoons Harmanus
Arnoldus, en Willem, als zijnde hier ter stede geboren, en dus uit kragt daarvan in de
voorrechten geboren, Burgers competerende niet nodig is, schoon hij, was het nodig, dit
anders gaarne voor hun zoude verzoeken, en dan verzoekt bij dezen.
Was geapost: Word verstaan, dat het beroep en vertrek van den Suppliant van hier als
ordinaris Leeraar in de Gemeente te Amsterdam aan het bij Apost(ille) v(an) d(en)
21Sept(ember) geacquireert Groot Burgerrecht zijns zoons Johannes Hendericus niet
praejudicieert, zo lange deze zijn zoon het Burgerschap in gene andere Stad of plaats zal
hebben bekomen, en zich dan na het aflopen zijner studiën op ‟s Lands Hoge Scholen of
anders, zodra hij den ouderdom van volle twintig jaren zal hebben bereikt, hier ter stede
werkelijk zal komen etablisseren, mits van nu af geduirende dien tijd het doen houden van
vuur en licht, als naer stijle, door of voor hem niet werd nagelaten. Blijvende zijne twee
andere zonen Hermanus Arnoldus en Willem, als geboren Groot Burgers altoos haar
Burgerschap onbespierd jouisferen.

223. Den 24 November 1796, fol.42vo.
Op den Requeste van Roelof Stolte, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens door den Ontfanger dezer
Stads Domeijenen te betalen voor rekening van de lopende kamer 1796.

224. Den 26 November 1796, fol.42vo.
Op den Requeste van Maria Louïsa, wede Heijer, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijenen voor rekening van de lopende kamer 1796.

225. Den 28 November 1796, fol.42vo.
Op den Requeste van Saul Spender, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met tien goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor de lopende kamer van Ao. 1796.

226. Den 30 November 1796, fol.42vo.
Op den Requeste van Jan Jacobs, woonachtig te Brunnepe: te kennen gevende, dat hij wel
genegen zoude zijn de Buiten Burgerschap te winnen, doch zich buiten staat bevond, de
kosten, daartoe nodig, in cons te kunnen voldoen. Dierhalven zich wende tot deze
Vergaderinge; verzoekende, dat hij nu bij het doen van den eed met de helft dier penningen,
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en de andere helft over één jaar voor huj de twedemaal de Stads Wijde beslaat, kan volstaan,
te betalen. Verklarende hieraan stiptelijk te zullen voldoen, en bij foute van dien, als dan
weder van zijn Burgerrecht zal wezen verstoken.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met het Buiten Burgerschap, mits doende den
eed daartoe staande en betalende de jura en costen, op conditiën termijnen, als bij Requeste
word verzogt.

227. Den 1 December 1796, fol.43.
OP den Requeste van B.H. van der Wijck in qualiteit als vader en voogd en R.J. Woltgrafft
mede voogd over Volkonia Sebilla van der Wijck, te kennen gevende, dat zij lieden in ‟t kort
weder, een 100ste penning van ‟t capitaal hunner pupille zullen moeten opbrengen, en zij
lieden gene contanten voorhanden hebbende, ook geen mogelijkheid zien, om op ene
geschikte wijze wegens schaarsheid van penningen, de nodige summa op interestte kunnen
krijgen, overzulks haar adresseren aan deze Vergaderinge, verzoekende: geauthoriseert te
worden, om het huis staande alhier op de Oude Strate, en aan de voorn(oemde) pupille
toebehorende, publijcq te mogen veilen en verkopen, teneinde daaruit de nodige summa ter
opbrengst van den 100ste penning te vinden.
Was geapost: De requestranten werden geauthoriseerd ten fine als bij Requeste gemeld, mits
de gevraagde verkoop geschiede, als volgens stijle ten overstaan van Hoofdluiden van het
Buitenquartier.

228. Den 3 December 1796, fol.43vo.
Op den Requeste van Geertruij van Putten, wede Jan Ruis, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met vijff goudguldens te betalen door den
ontfanger dezer Stads Domeijenen voor de lopende kamer; en zullen dezelve penn(ingen) haar
worden uitgereikt ‟s wekelijks ten bedrage van tien stuijvers tot aan de gehele afbetalinge, te
geschieden door den Roedendrager Berend van Aalderink.

229. Eodem (3 December 1796), fol.43vo.
Op den Requeste van Willemina Meijer, wede van Harmen Egbers: verzoekende enigen
onderstand.
Was geapost: De Suppliante werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor de lopende kamer: En zullen dezelve penn(ingen) haar
werden uitgereikt ‟s wekelijks ten bedrage van 20 stuijvers tot aan de gehele afbetalinge te
geschieden door den Rhoedendrager W.S. van Rhoden.

230. Eodem (3 December 1796), fol.43vo.
Op den Requeste van Reijn Gouwke, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de lopende kamer 1796.

231. Den 4 December 1796, fol.44.
Op den Requeste van Trijntje Kuijlman, weduwe Mattijs van Zaanen: te kennen gevende; dat
zij voornemens was haar te veranderzathen, en derhalven als voogden over ‟s vaders
nalatenschap voor hare drie minderjarige kinderen met name Agnitte, Jan en Mattijs, bij
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wijlen haren Eheman in echte verwekt heeft verzogt B. Nieuwenhuis en Jan Kuijlman,
verzoekende dat dezelve daartoe worden gequalificeert ten fine en effecte als na rechten.
Was geapost: De perzonen van B. Nieuwenhuis en Jan Kuijlman worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Trijntje Kuijlman, wede
Matthijs van Zaanen bij wijlen evengem(elde) M. van Zaanen in echte verwekt met namen
Agnitte, Jan en Matthijs van Zaanen.

232. Den 5 December 1796, fol.44.
Op den Requeste van A. Wooning, uit naam en op last van B. Harmsen; te kennen gevende;
dat in den jare 1794 – 1795 voor deze Stad is bevroren geraakt het schip van Jan Goosens, en
hebbende ene goede quantiteit zout, en gedestineert naer Zutphen voor B. Harmsen, dat toen
ter tijd wegens de langduirige strenge vorst, en daardoor veroorzaakte belemmering in den
toevoer van het zout, de Regering dezer Stad, ter voorkoming van ene gedugd wordende
schaarsheid en gebrek, goedgevonden heeft, dit zout, toebehorende aan bovengem(elde) B.
Harmsen, in requisitie te stellen, gelijk er ook werkelijk onder directie van twee daartoe
benoemde commissarissen, met name L.Ch. Strubberg en E. de Rooij drie en twintig zak,
zamen bedragende de summa van f.230 - : - , zijn uitgeladen en ten dienste dezer Stad
getransporteert: verzoekende, dat door de Stad aan den Requestrant in afbetaling der door B.
Harmsen aan deze Stad geleverde 23 zak zout voldaan wierde ene summa van f.230 - : - , ten
einde deze zaak geliquideert wierde.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan, werd gedifficulteert; te meer, nadien de
Requestrant reeds met gerechtelijke instantien in ‟t voorjaar 1795 voor ‟t afgeleverde zout van
14 ½ zak de wede van Zanen heeft aangesproken en gehad tot betalinge; en zij wede van
Zanen, toen zij zich hierover bezwaard vond en sustineerde, dat die betalinge door de Stad
behoorde te geschieden, bij Apostille in dato 29 April 1795 met zodanig verzoek is afgewezen
zijnde tevens begrepen geworden, dat zij tot de voldoeninge daarvan wel degelijk gehouden
was.

233. Den 11 December 1796, fol.45.
Op den Requeste van Claas Peters en Wessel Teunis, als voogden over Frerik Toonsen
Schierholt, thands oud 21 jaren, te kennen gevende, dat zij Supplianten bij gunstige Apostille
in dato 17 Febr(uarij) dezes jaars, wegens de nalatenschap van wijl(en) Gerrigje Theunis, hun
pupille‟s moeder, waren gequalificeert, om bij wijze van uitkoop met G.H. Zwakenberg in
onderhandeling te mogen treden, en daarover een convenant en magenscheidinge op te
rechten, verzoekende, dat dit bij hun op gerecht en gesloten convenant en magescheiding te
willen approberen en aan hetzelve alzo de nodige verbindende kracht te verlenen.
Was geapost: De Conventie en magenscheiding ten Requeste gemeld, en met het exhibitum
hujus diei getekend, word, voor zoverre der Supplianten pupil aangaat, geapprobeert bij
dezen.

234. Eodem (11 December 1796), fol.45.
Op den Requeste van Elisabeth Reinhart, wede Berkhof: verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekening van de kamer 1796.
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235. Eodem (11 December 1796), fol.45vo.
Op den Requeste van Hermanus Remmerink, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijenen voor rekening van de lopende kamer.

236. Den 14 Dec(embe)r, fol.45vo.
Op den Requeste van Jan de Geel, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor de lopende kamer.

237. Den 15 December 1796, fol.45vo.
Op den Requeste van Berendje Louws, wede van Jan Willems, verzoekende voogden over
hare twee minderjarige kinderen.
Was geapost: De perzonen van Jochem Willems en Gerbrand Cornelis worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Berendje Louws, wede
van Jan Willems bij wijl(en) evengem(elde) Jan Willems in echte verwekt, met namen Gerrit
en Arend Willems.

238. Eodem (15 December 1796), fol.46.
Op den Requeste van de Rhoedendragers dezes Stad, verzoekende dat aan haar als van ouds
weder nieuwe mantels mogen worden gegeven, of daarvoor ene zodanige summa van
penningen worden toegelegd, in gelijkheid als zulks in de andere Hoofdsteden dezer Provintie
plaats heeft.
Was geapost: Is verstaan, alzo de mantels van de Supplianten zich noch in goede orde
bevinden, gene nieuwe mantels voor deze reijze te accorderen; doch echter uit aanmerking
van het emolument van der Suppliantens ambt hun neffens den Stalmeester tot een douceur
voor deze drie volgende jaren in eens te beneficeren met f.175 - : - voor ieder naemlijk
f.35 - : - door Stads Rentekamer te betalen; alles zonder consequentie.

239. Eodem (15 December 1796), fol.46.
Op den Requeste van de Executeuren dezer Stad: verzoekende dat hun levreij, zodanig moge
worden verandert, dat aan hun in plaats van lichte blaauwe rokken en camisolen, donker
blaauwe rokken en vesten.
Was geapost: Is verstaan; dat Supplianten de thands noch exterende livreijklederen, zo lang
de zelve noch goed zijn, zullen moeten afdragen, doch voor ‟t vervolg in burgerklederen, te
weten, een effen donker blaauwe rok en camisool met stopknopen er op; en een of twee goede
zwarte broeken zullen gekleed worden.

240. Eodem (15 December 1796), fol.46vo.
Op den Requeste van A. Lieder, eigenaar van een huisjen gelegen achter de Nieuwe muur
tusschen de eigendommen van Dirk de Sleper en Hendrik van Denier: te kennen gevende,
Dat dit huisje was bezwaard met een jaarlijksche thins, dat de Magistraat in het jaar 1784 aan
de eigenaar hadde gelast; dit huisje op te bouwen, en beloofd er als dan de thins te zullen
afnemen enz: verzoekende dus: dat die thins als nu van dit huisje mogte worden afgenomen.
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Was geapost: Na ingekomen berecht van de Rentekamer van Ao. 1796 werd verstaan; dat de
gelibelleerde thins van f.3 – 10 - . op het huis achter de Nieuwe muur in dezen gemeld, voor
den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, de reeds daarop onbetaalde jaren eronder gerekend,
zal zijn geremitteerd geheel enal, en dan vervolgens met het 21ste jaar en vervolgens zal
bezwaard zijn en blijven met een thins van een goudgulden.

241. Den 17 December 1796, fol.46vo.
Op den Requeste van Alexander Smal: verzoekende voogden over zijn onmondig dogtertje.
Was geapost: De perzonen van Willem Cameron en Philip Quans worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over het minderjarig dogtertje van Alexander Smal bij wijlen
Sophia Coopman in echte verwekt met name Elizabeth.

242. Den 19 December 1796, fol.47.
Op de Requeste van R.J. Woltgraft en L.Ch. Evers als Curateuren in den gerepudieerden
boedel van Egbert Verwest en Willemina Keteltas Ehel(ieden), versoekende, eenen dag op
welke zij ten overstaen der Hoofdlieden van het Broederquartier publieq en ad opus jus
habentium zullen verkopen het huis, erve en wheere, staende alhier in de Broederstraat op de
hoek van de Hofstraat W(est) Z(uid).
Was geapost: Tot den dag van verkoop van het in desen gelibelleerde huis etc: ten overstaen
van Hoofdlieden van ‟t Broeder Espel werd vastgesteld de dag van den 2e Januarij 1797.

243. Eodem (19 December 1796), fol.47.
Op de Requeste van Jacob Groen, houdende; dat in den jare 1795 boven de gewone
inquartiering en de maend April was belast geweest met het logeeren van een opsigter der
Fransche Magazijnen gedurende tien weeken; dat hem deswegens competeerde a f.4 - : - . per
week de som van veertig guldens tot welkers bekoming hij sig reeds had vervoegd aen
Cameraers en Rentmeesters, doch welke daertoe de vereisch(t)e autorisatie van dese
Vergadering verwagten, verzoekende dat opgem(elde) autorisatie ten dien fine en effecte op
voortz(chreven) Cameraers mogt worden verleend.
Was geapost: In het versoek ten Requeste gedaen, werd gedifficulteerd bij deesen.

244. Den 21 December 1796, fol.47vo.
Op den Requeste van J.N. Biesterbos, te kennen gevende: dat hij thands bezig zijnde met de
oprichting van een Lijmkokerij, daartoe bijzonder tot ene droogplaats benodigt was, zeker
streek gronds, lopende van des Suppliants Looijerije tot bijkans aan het Galgenbolwerk, onder
aan dezer Stads Gragt: verzoekende; dat hem tot in stand brenging van voorschr(even)
Lijmkokerije de voorn(oemde) streek gronds, wierde geaccordeert.
Was geapost: Tot in stand brenginge van de gelibelleerde Lijmkokerij werd den Suppliant
geaccordeert bij dezen het gebruik van den gem(elden) streek gronds, lopende van des
Suppliants Loijerije tot bijkans aan het Galgenbolwerk onder aan dezer Stads Gragte, en zulks
tot wederopzeggens toe; en met betalinge van een jaarlijkschen canon, voor grond of
ervpacht, ter summa van één halven goudgulden, aan het comtoir dezer Stads Domeijnen te
voldoen.
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245. Eodem (21 December 1796), fol.47vo.
Op den Requeste van W. Durand, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de lopende kamer 1796.

246. Den 22 December 1796, fol.48.
Op den Requeste van Margaretha Grafhorst, oud 70 jaren, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de lopende kamer 1796.

247. Eodem (22 December 1796), fol.48.
Op den Requeste van Jan Kintink en Jacob Schippers, verzoekende met hunne karren, zo en in
diervoegen dezelve door hun thans gebruikt worden, te mogen blijven reiden.
Was geapost: De Supplianten worden mits dezen geauthoriseerd om met hunne
tegenwoordige karren te varen, heen ter tijd het water open en vaarbaar is; zullende zich
echter, zodra het water open is, niet hebben te vervoegen op dezer Stads straten met gem(elde)
hunne tegenwoordige karren, ten zij daarvan het ijzeren beslag werde afgenomen.

248. Eodem (22 December 1796), fol.48.
Op den Requeste van E. Biesterbos, pagter dezer Stads IJsselbrugge: te kennen gevende, dat
hij even na de revolutie, bij gelegenheid dat enige boerenwagens met graanen, turf,
koopmansgoederen enz: beladen, ende Brugge passerende, om de gewonelijke tol gevraagd
heeft. Dat hem echter door de destijds Praesident was geordonneert geworden, deze wagens
tolvrij te laten passeren, en daarvan een exacte notie te houden, ten einde als dan deze gelden
aan zijn pagt te kunnen korten. Dat hij dientengevolge een specifieque rekening aan de vorige
Municipaliteit heeft overgegeven en ad f.933 – 12 - : verzoekende dus vergoedinge hiervan.
Was geapost: Op Rapport van de tijdelijke Cameraars en Rentmeesters, word aan de
Suppliant betreklijk zijn verzoek, ten Requeste gedaan, uit bijzondere consideratie en zonder
enige de minste consequentie voor ‟t vervolg, als een douceur toegelegd en geaccordeert in
eens ene summa van f.275 - : - , welke hij op zijne te betalende pagt aan ‟t Comptoir dezer
Stads Domeijnen in mindering zich zal mogen laten valideren.

249. Den 24 December 1796, fol.48vo.
Op den Requeste van Jantje Jans, verzoekende, dat de perzonen van Cornelis Remeier en
Casper Waltour mogen worden geauthoriseerd tot voogden over hare twee onmondige
kinderen bij wijl(en) Claas Roelofs in echte verwekt met namen Roelof en Jantje,
Was geapost: De perzonen van Cornelis Remeier en Casper Waltour worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jantje Jans bij wijl(en)
Claas Roelofs in echte verwekt met namen Roelof en Jantje.

250. Den 26 December 1796, fol.49.
Op den Requeste van Hendrikje Meier, huisvrouwe van den gecontineerden Sewerijn Stoop,
verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.
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251. Eodem (26 December 1796), fol.49.
Op den Requeste van C.E. Slangenburg, wede van der Linde: verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: Woordelijks als op het vorige.

252. Eodem (26 December 1796), fol.49.
Op den Requeste van Lubbigjen Nieuwenhuis, verzoekende vermindering van
contribuantsgeld.
Was geapost: Op rapport van de Burgerkrijgsraad, word het contribuantsgeld van de
Suppliante vermindert op ene gulden en tien stuivers.

253. Eodem (26 December 1796), fol.49.
Op den Requeste van Mr. L.C.H. Strubberg, verzoekende vermindering van contribuantsgeld.
Was geapost: Op rapport van den Burgerkrijgsraad word de Rem(on)st(rant) gequotiseerd op
zes gulden jaarlijks.

254. Den 28 December 1796, fol.49vo.
Op den Requeste van J. Berghuis: verzoekende om daarbij geallegueerde redenen; dat namens
de Municipaliteit mogte worden verklaard; dat de ondergetekende verplicht is, tot het betalen
van het contribuantsgeld, ten minsten voor als noch, ofte dat de Krijgsraad, verplicht is, aan
hem te communiceren de algemene lijsten van het contribuantsgeld, ten einde als dan zodanig
te kunnen handelen, als hij zal geraden vinden.
Was geapost: Na Examinatie van nevenstaande Request en daarop ingekomen rapport van de
Burgerkrijgsraad, word, inde ten requeste gedane verzoeken, gedifficulteert; en verstaan: dat
de Rem(on)st(rant) het contribuantsgeld, zo en in diervoegen dezelve is gequotiseerd, zal
hebben te betalen

255. Den 2 Januarii 1797, fol.50.
Op den Requeste van Geertje Jagemans, wede Berend van Dik, verzoekende enigen
onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

256. Eodem (2 Januarii 1797), fol.50.
Op den Requeste van Matthijs Londo, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: Woordelijks als op het vorige.

257. Eodem (2 Januarii 1797), fol.50.
Op den Requeste van Am. Lankhorst, verzoekende om daarbij geallegueerde redenen
gelibereert te worden van een boete ad f.85 - : - , wegens het hooijen van een Stadsmate.
Was geapost: De remonstrant word van de ten Requeste gelibelleerde boete ontheven.

258. Den 3 Janu(arii 1797), fol.50.
Op den Requeste van P.C. Scheltema en Fr. de Boer, houdende verzoek van ontheffing van de
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boete als zo even.
Was geapost: Even als op het vorige.

259. Den 7 Jan(uarii 1797), fol.50vo.
OP den Requeste van Johan Michaël Hoffard en Sara Helregels, verzoekende om daarbij
geallegueerde redenen, twee huwelijks Proclamatiën op morgen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeert zoals het ligt, en
dienvolgens de Nederduitsche Hervormde en Luthersche Kerkenraden dezer Stad
geauthoriseerd, de Supplianten op Zondag aanstaande twee huwelijks Proclamatiën te
verlenen, ten fine en effecte als na rechten.

260. Eodem (7 Januarii 1797), fol.50vo.
Op den Requeste van Peter Veele, verzoekende Pro Deo een Advocaat tegens H. van de
Rhijn.
Was geapost: De Municipaliteit accordeert den Suppliant het twede lid van zijn verzoek ten
dezen Requeste vermeld, en authoriseerd dien tengevolge den Adv(ocaat) C.G. van Baerle om
den Suppliant Pro Deo te mogen bedienen.

261. Den 8 Jan(uarii 1797), fol.50vo.
Op den Requeste van Hermina van Dalfsen, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeerd met vijff goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

262. Eodem Den 8 Jan(uarii 1797), fol.51.
Op den Requeste van Jan van Oldenzeel, verzoekende onderstand.
Was geapost: Even als op het voorgaande.

263. Eodem Den 8 Jan(uarii 1797), fol.51.
Op den Requeste van Jacobus Dompselaar, mede om onderstand verzoekende.
Was geapost: Woordelijks als op het naast voorgaande.

264. Den 9 Jan(uarii 1797), fol.51.
Op den Requeste van Jan Nieuwenhuis, te kennen gevende, dat hij in den jare 1795 het Cingel
als mede het Bolwerk hadde gehuurd om te hooijen, doch dat het gebruik daarvan aan hem
door de Fransche Dragonders wierde belet, verzoekende over zulks van de huur ad f.16 -10 - ,
ontheven te worden.
Was geapost: Na ingekomen rapport van de kamer 1795, en en uit particuliere consideratie
van des Suppliants kommerlijke omstandigheden, werd, in dit singuliere geval, aan den
Suppliant de in dezen gelibelleerde Pagt van ‟t gras op zeker Bolwerk, als hierin gemeld,
gratieuslijk geremitteerd, en hem de penningen ter summ(a) van f.16 - 10 - , geschonken.

265. Den 10 Jan(uarii 1797), fol.51.
Op den Requeste van Pilgrom Stennekes, verzoekende om daarbij geallegueerde redenen, dat
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de leden van de Burgerkrijgsraad mogten worden gelast de cours der justitie omtrent de
Suppliant te volgen en intusschen te supersederen met het dirigeren van Executie tegen den
Suppliant uit hoofde van ‟t contribuantengeld.
Was geapost: Daar de Remonstrant bereids bij apostille in de maand Maart 1795 door de
vorige Municipaliteit is verwezen geworden een behoorlijk contribuantsgeld met en benevens
alle overige geen wacht doende Burgeren jaarlijks te moeten betalen; en dus alleen hier ter
dezer zake in consideratie konde komen; of de remonstrant te hoog of althands naer zijne
gedagten te veel bezwaard mogte zijn; over welk poinct alleen hij met gemotiveerde redenen
bij behoorlijk request zoude kunnen klagen; en hiervan niets in dit adres gevonden worden;
werd verstaan, dat op hetzelve, zoals het legt, geen dispositie kan vallen.

266. Eodem (10 Januarii 1797), fol.51vo.
Op den Requeste van Abram Joël Minden, verzoekende inwoning en het klein Burgerrecht.
Was geapost: Aan de Supliant word mits dezen de inwoning en het klein Burgerrecht
geaccordeert, mits betalende de jura, en doende het eed daartoe staande.

267. Den 11 Jan(uarii 1797), fol.51vo.
Op den Requeste van Gerrit Harms de Rooij, bij executie hebbende verkogt een stal of
pakhuis van Jan van ‟t Oever, verzoekende, terwijl alles in hetzelve reddeloos is, de nodige
reparatiën te mogen laten doen.
Was geapost: Na ingekomen Rapport en advies van Hoofdlieden van het
Cellebroedersquartier werd den Suppliant geaccordeert aan het gelibelleerde pakhuis of stal,
de nodige reparatiën te laten doen, om hetzelve glas, zolder en dak digt te mogen maken.

268. Den 16 Jan(uarii 1797), fol.52.
Op den Requeste van Jacob Nieuwenburg, verzoekende ene kostgevers proeve uit ene der
Gasthuizen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word aan de Suppliant geaccordeert,
en hij diensvolgens geauthoriseerd; om de kost te halen uit het G(eertruij) en C(atharina )
Gasthuis.

269. Eodem (16 Januarii 1797), fol.52.
Op den Requeste van Zwaantje Ruitenberg, huisvrouwe van Cornelis Veldhuis, verzoekende
enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

270. Eodem (16 Januarii 1797), fol.52.
Op den Requeste van J.H. Tiel, mede om onderstand verzoekende.
Was geapost: Woordelijks als op het voorgaande.

271. (Eodem 16 Januarii 1797), fol.52vo.
Op den Requeste van Cornelis Kroes, verzoekende enigen onderstand.
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Was geapost: De tijdelijke Praesident word mits dezen geauthoriseerd om aan de Suppliant
geduirende zeven achtereenvolgende weken ‟s wekelijks te geven twaalfs stuivers.

272. Eodem (16 Januarii 1797), fol.52vo.
Op den Requeste van Jan de Haan, verzoekende vrijheid om zijn tuig op zijn schip te mogen
veranderen.
Was geapost: Na ingekomen Rapport van Schutmeesters word het verzoek, ten dezen
requeste gedaan, zo als het legt, geaccordeert.

273. Eodem (16 Januarii 1797), fol.52vo.
Op den Requeste van Jannes Heijsink, verzoekende voor zijn zieke vrouw van Stadswegen
het gewone ziekegeld.
Was geapost: Aan Suppliants vrouw word mits dezen het geld uit het ziekenhuis
geaccordeert.

274. Den 19 Jann(uarii) 1797, fol.52vo.
Op de requeste van Peter Kreps, Meijer van het Stads Erve sub No.49, te kennen gevende dat
circa 1 ½ morgen land van sijne plaetse was afgenomen en gelegt geworden sub. No.48,
verzoekende inplaets van f.620 - : - aen jaerlijkse pagt te mogen geeven f.600 - : - .
Was geapost: Op ingekomen rapport van Cameraers en Rentemeesters van 1796, dat de
Suppliant de oculaire inspectie wegens de quastieuse 1 ½ morgen land‟s ten Requeste gemeld
hun had verweigerd, werd het versoek, bij Req(ueste) gedaen, mits desen afgeslagen en
gewesen van de hand.

275. (Den 19 Jannuarii 1797), fol.53.
Op den Requeste van Helena Maria Fabius, wede Bruinier, te kennen gevende: dat zij hadde
goedgedagt, tot redder sharer na te latenen boedel en tot Executeurs harer testament te
verzoeken, hare neven Mr. C.J. Fabius en Mr. W.J. Nessink, ten einde alles te verrichten, wat
Boedelredders en Executeurs Testamentair na rechten kunnen en vermogen te doen, met
exclusie (met uitzondering van alle andere, wie zulks ook zouden mogen wezen, bedankende
voorts de respective Hoofdlieden voor de moeite van verzegeling harer nalatenschap, en
dezelve daarvan excuserende; verzoekende authorisatie en qualificatie op voornoemde
perzonen.
Was geapost: De perzonen van Mr. C.J. Fabius en Mr. W.J. Nessink worden mits dezen
geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld.

276. Eodem (19 Jannuarii 1797), fol.53.
Op den Requeste van Joh: Zweers, gewezen Soldaat onder de 6de ½ Bregade, te kennen
Gevende, dat hij thands weder in onderhandelinge was getreden, om als Soldaat dienst te
nemen onder de 5de ½ Bregade, doch wel onder expresse voorwaarde, dat zulks met
volkomene toestemminge en goedkeuringe zijner vrouw moeste zijn, en anders niet dat het
accoord dus zoverre gemaakt zijnde voor vier ducaten handgeld, zijn vrouw verklaard hadde,
daar volstrekt tegen te zijn, en dus was het contract van zelve vervallen.
Dat echter parthije hem nu wilde noodzaken, dienst te nemen, en dreigde hem met geweld
mede na Deventer te nemen.
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Dat hij over zulks thands in de uiterste verlegenheid was, en verzogte, dat de Municipaliteit
hem tegens geweld geliefden te beschermen en parthije haren eisch ontzeggen.
Was geapost: In het verzoek, ten Requeste gedaan, kan niet worden getreden, en werd
hetzelve bij dezen gewezen van de hand; blijvende de Suppliant onverlet, om zijne belangens,
des geraden vindende, aan den militairen overste te kunnen voordragen.

277. Den 22 Jann(uarii 1797), fol.53vo.
Op den Requeste van de weduwe van Nicolaas van der Kamp: verzoekende enigen
onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens swekelijks ene gulden
daarvan te halen uit de Stadsrentekamer de Ao. 1796.

278. Den 23 Jann(uarii 1797), fol.53vo.
Op den Requeste van Augustijn Eijmbers, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

279. Den 25 Jann(uarii 1797), fol.54.
Op den Requeste van B.W. Telder, verzoekende om daarbij geallegeerde redenen van de
uitkeringen van zijnen post als Meester van de zweep te worden geëxcuseerd.
Was geapost: In het verzoek ten dezen Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word
mitsdien hetzelve gewezen van de hand, en de Suppliant gelast de gementioneerde uitkeringen
te doen.

280. Den 26 Jann(uarii 1797L, fol.54.
Op de Requeste van Peter Harms, in qualiteit als Diaken van den Armenstaet te IJsselmuiden,
gearresteerde door Dirk Eckelboom; verzoekende om tegen denselven Pro Deo te mogen
worden bedient etc. en dat de op handen sijnde termijn tot na de dispositie ex officio mag
worden geprolongeert den tijd van 14 dagen.
Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaen om Pro Deo te mogen werden bedient, werd
gedeclineerd bij desen; en op de gevraegde prolongatie van den termijn rechtens nihil hic.

281. Den 28 Jan(uarii 1797), fol.54.
Op den Requeste van Andree Marechelle, verzoekende voogden over zijn kind bij wijl(en)
A.J.C. van Rooijen in echte verwekt.
Was geapost: De perzonen van H. van Rooijen en Dus. Jacob Thoofd worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over het minderjarig kind van Andree Marechalle bij wijl(en)
A.J.C. van Rooijen in echte verwekt met name Hendrika Margaretha.

282. Den 29 Jan(uarii) 1797, fol.54vo.
Op den Requeste van Wicher Egberts, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.
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283. Eodem (29 Januarii 1797), fol.54vo.
Op den Requeste van Berend Jans, verzoekende om onderstand.
Was geapost: Even als op het vorige.

284. Eodem (29 Januarii 1797), fol.54vo.
Op den Requeste van Wilhelmina Meijers, wede van Hermen Egbers, verzoekende om
onderstand.
Was geapost: Evenals op het naastvoorgaande.

285. Eodem (29 Januarii 1797), fol.55.
Op den Requeste van H. van der Woude, verzoekende onderstand.
Was geapost: De tijdelijke Praesident word mits dezen geauthoriseerd aan de Remonstrant
geduirende desselfs praesidium „swekelijks aan de Suppliant te geven 12 stuivers.

286. Eodem (29 Januarii 1797), fol.55.
Op den Requeste van Hendrikjen Lindeboom, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens daarvan „swekelijks ene
te halen, geduirende 7 weken, uit de Stads Rentekamer.

287. Den 31 Jan(uarii) 1797, fol.55.
Op den Requeste van Dina Craiveld, wede van Lammert van den Brink, zo voor haar zelve als
in hoedanigheid van moeder en wettige voogdes over haar minderjarige zoon Lammert Teunis
van den Brink bij haar evengen(oemde) wijl(en) Eheman in echte verwekt; en Teunis Janssen
en Warner Wielink als voogden over de twee voorzonen van hem Lammert van den Brink,
met namen Arend Jan en Hendrik Jan van den Brink in zijn vorig huwelijk bij Femmetjen ter
Horst geteeld; verzoekende approbatie over ene gemaakte scheiding van den gemenen boedel.
Was geapost: Het accoord en transactie ten requeste gemeld, en met het exhibitum hujus diëi
getekend, werden, voor zo verre het den tweden en derden Suppliant als voogden over hunne
pupillen hierbij genoemd, aangaat, en voor zo verre betrefd de eerste Suppliante, zoals het
verzoek legt, geapprobeert bij dezen.

288. Den 1 Februarii (1797), fol.55vo.
Op den Requeste van enige Boeren, dolerende dat zij slechts van ieder uur 9 ¼ st(uiver)
kunnen krijgen, daar hun echter beloofd was, dat zij zoveel zouden trekken, als door de
Provintie betaald wierde, verzoekende over zulks en de betalinge gecontinueert te worden.
Was geapost: Het verzoek, zoals het daar legt, word gewezen van de hand.

289. Den 2 Febr(uarii 1797), fol.55vo.
Op de Requeste van de wede P. Oedekerk en Kerkmeesteren van het G(eertruij) en
Cath(arina) Gasthuis te samen te kennen gevende met voorgaend overleg van Provisoren van
‟t gem(elde) Gasthuis, dat eerstgem(elde) van de laeste de kost en inwoning voor haer leven
lang had gekogt voor eene somme van f.1000 - : - , op conditie dat sij voor haer eijgen
reekening buiten het huijs een woning sal soeken tot die tijd toe, dat er een woning ledig komt
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op de lange zij, of aende Burgwal, versoekende, dat de Municipaliteit dese gelibelleerde koop
met die voorwaerde Als gemeld met hoogst derselver goedkeuringe gelieve te bekragtigen.
Was geapost: De Municipaliteit, ter voldoening aen het versoek, in desen Requeste gemeld,
approbeert den in desen gelibelleerden conditionelen koop.

290. Eodem (2 Februarii 1797), fol.56.
Op den Requeste van J. Lemker Breda en A.J. Lemker in qualiteit als voogden over de
minderjarige dogter van wijl(en) J.W.C. van der Merwede: inhoudende, dat tusschen hunne
pupille J.S.B.A. van der Merwede en derzelver tante H.H. Lemker van Breda, in den boedel
van wijlen haar grootvader en vader respective, de Hr. oudt Ontfanger Lemker van Breda
noch onverdeeld gebleven is, zeker Zaluweerd in den brand, onder het Schoutambt van
Heerde in Veluwe gelegen, dat laastgem(elde) voorschr(even) gemeenschap niet genegen
zijnde langer te continueren, en zich thands favorabele gelegenheid op doende om
voorschr(even) goed voor een summa van f.700 - : - , vrijgeld te kunnen verkopen, en zulks
tot ontscheidinge het gereedste middel, en voor het interest hunner pupille voordeligst zijnde,
verzogten zij overzulks, dat zij tot deze verkoop mogten worden geauthoriseerd.
Was geapost: Op het Rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier, worden de
verzoekeren geauthoriseerd ten fine, als bij ‟t verzoek vervat.

291. Den 5 Februarii 1797, fol.56vo.
Op den Requeste van Mattijs Londo om onderstand verzoekende.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met 5 goudguldens door den Stads Ontfanger
te betalen uit de lopende kamer 1796.

292. Den 6 Febr(uarii 1797), fol.56vo.
Op den Requeste van Willem Willems Kanes, verzoekende , voogden over zijne vier
minderjarige kinderen.
Was geapost: De perzonen van R. van der Woude en Jan Janssen Jr. , worden geauthoriseerd
tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Willem Willems Kanes bij wijl(en)
Trijntjen Rutgers Veldhuis in echte verwekt.

293. Eodem (6 Februarii 1797), fol.56vo.
Op den Requeste vamn Janna Bekendam, wede wijl(en) Albert van den Os, verzoekende intra
tempus luctus te mogen hertrouwen.
Was geapost: De Remonstrante word mits dezen invoegen verzogt geauthoriseerd.

294. Den 8 Februarii 1797, fol.57.
Op den Requeste van Janna Bekedam, wede Albert van den Os, verzoekende tot voogden
over hare drie minderjarige kinderen, Hendrik Pastoor en Tijmen Prins.
Was geapost: De perzonen van Hendrik Pastoor en Tijmen Prins worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Janna Bekedam bij
wijl(en) Albert van den Os in echte verwekt.
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295. Eodem (8 Februarii 1797), fol.57.
Op den Requeste van Jan Jochems, verzoekende tot voogden over zijn onmondig kind, Jan
Dutman en Joost Rinkelaar.
Was geapost: De perzonen van Jan Dutman en Joost Rinkelaar worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over het onmondig kind van Jan Jochems, met name Willem
Jochems.

296. Den 9 Februarii (1797), fol.57.
Op den Requeste van Jan Jochems, verzoekende tot voogden over zijn onmondig kind, Joost
Rinkelaar en Roelof Westerhof, de laatste in plaats van Joost Rinkelaar (Jan Dutman ?).
Was geapost: De perzonen van Joost Rinkelaar en Roelof Westerhof worden mits Dezen
geauthoriseerd tot voogden over het onmondig kind van Jan Jochems, bij wijl(en) Hendrikje
Hennephof in echte verwekt met name Willem Jochems.

297. Den 9 Februarii (1797), fol.57vo.
Op den Requeste van Hendrik Hinnen, verzoekende het kleine Burgerrecht.
Was geapost: Aan de Suppliant word mits dezen de inwoning en het klein Burgerrecht
geaccordeert, mits betalende de jura en doende het eed daartoe staande.

298. Den 11 Februarii (1797), fol.57vo.
Op den Requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van de Roomsche Catholijcque Kerke in
den Rhijn Vischgang, verzoekende als bij apostille geaccordeert.
Was geapost: Met concurrentie van het committé van A.W. en T: word het verzoek ten
Requeste gedaan, zoals het legd, geaccordeert, en dienvolgends gelibelleerde kerkgebouw van
Martini of Paasschen 1797 af en wijders voor altoos vrijgesteld van de bewuste jaarlijksche
uitgang ad twaalf guldens en twaalf stuijvers aan dezer Stads Geestelijkheid.

299. Den 12 Februarii (1797), fol.57vo.
Op den Requeste van Mr. David Feijt, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den Stads
Ontfanger voor de kamer 1796.

300. Den 13 Februarii 1797, fol.58.
Op den Requeste van Maria Prins, wede Anthonij van den Berg, verzoekende onderstand.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

301. Den 13 Februarii 1797, fol.58.
Op den Requeste van Willem Gerrits, meier op het erve de Belt, verzoekende voor de
zeven volgende jaren een campje bij zijn erve leggende en door hem gepagt, in pagt te mogen
houden.
Was geapost: Op het rapport van Cameraars en Rentmeesters word aan de Suppliant voor 7
volgende jaren de pagt invoegen verzogt, geaccordeert.
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302. Eodem (13 Februarii 1797), fol.58.
Op den Requeste van Johannes Eijsemenger, verzoekende intra tempus luctus te mogen
hertrouwen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan word bij dezen geaccordeert, en dienvolgends
de Suppliant gedispenseert van de dispositie rechtens, dezen strijdig.

303. Eodem (13 Februarii 1797), fol.58.
Op den Requeste van J. Eijsemenger en A.M. Lobach, verzoekende twee huwelijks
proclamatiën op aanstaande Zondag.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan word zoals het legt geaccordeert en
diensvolgens de Roomsche Catholijke Kerkenraad dezer Stad geauthoriseerd, de Supplianten
op Zondag aanstaande de twee huwelijksproclamatiën te verlenen.

304. Den 14 Februarij 1797, fol.58vo.
Op den Requeste van David Woesthof, thands in huwelijk hebbende Berendina Pruimers, oud
59 jaren, tenderende: dat hij, noch weinige jaren geleden, zo voor hem als voor zijn doemalige
doch kort daarna overledene huisvrouw, en welke er dus zeer weinig genot van gehad heeft,
gekogt heeft gehad twee kostkopers proeven in het G(eertruijd) en C(atharina) Gasthuis.
Dat hij vervolgens, met deze zijne tegenswoordige huisvrouw getrouwd zijnde, aan hen lieden
gunstig is toegelaten, dat zij bij hem in hetzelve Gasthuis zoude mogen inwonen gelijk zulks
ook tot dus verre plaats heeft gehad.
Dat zijne huisvrouw zich daartoe ook genegen getoond hebbende, hij, ofwel zij, met zijne
volkomene toestemming, van de tegenswoordige Kerkmeesteren van hetzelve Gasthuis, ook
ene kostkopers proeve voor haar heeft gekogt voor de summa van f.800 - : - te betalen voort
in ‟t gerede f.200 - : - en de overige f.600 - : - , met het transport des eigendoms ener aan haar
toebehorende obligatie, ten laste dezer Stad, groot in capitaal ene gelijke summa, ten voordele
van hetzelve Gasthuis, verzoekende approbatie van deze koop.
Was geapost: Het verzoek ten dezen requeste vermeld word op het rapport van Provisoren
van het G(eertruid) en C(atharina) Gathuis, onder deze, door de Supplianten aangenomene
voorwaarde, geaccordeert, dat na haren dood uit hare alsdan natelatene goederen vijftig
guldens zullen moeten worden uitgekeerd ten voordele van bovengen(oemde) Gasthuis.

305. Den 15 Februarij 1797, fol.59.
Op den Requeste van de wede van Roelof Stolte, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

306. Den 16 Februarii (1797), fol.59.
Op den Requeste van Johannes van Dijk, te kennen gevende, dat in den jare 1765 aan zijn
Neef Lucas van Eerde, voor zijns vaders goed is bewezen f.50 - : - benevens enig ander goed,
verzoekende, daar gem(elde) Lucas van Eerde waarschijnlijk zal zijn overleden, ter bewaring
mag worden gegeven aan Asjen Vogel en Christiaan Best, heen ter tijd de dood van gem(elde)
Lucas van Eerde zal zijn bewezen.
Was geapost: De Municipaliteit verstaat, dat het gelibelleert kisje, waarin het kinderbewijs is
voor den absenten Lucas van Eerde, zal geplaatst worden ter Secretarij dezer Stad, zonder dat
de gelden of ‟t overige daarin bevatte zilverwerk iets het minste voor consignatie penn(ingen)
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of andere interessen zullen verrenten, of door Secretarissen daarvan zo lange hetzelve zal ter
Secretarij geplaatst zijn, iets ‟t geringste voor bewaring als anderzints zal mogen worden
genoten.

307. (Eodem 16 Februarii 1797), fol.59vo.
Op den Requeste van Johannes Eijsmenger, verzoekende tot voogden over zijn onmondig
dogtertje, Johannes Bakker en Jilles Leenders.
Was geapost: De perzonen van Johannes Bakker en Jilles Leenders worden mits dezen
geauthodiseerd tot voogden over het onmondig dogtertje van Johannes Eijsmenger bij wijl(en)
Elizabeth Leenders in echte verwekt met name Maria.

308. Eodem (16 Februarii 1797), fol.59vo.
Op den Requeste van Anna Maria Brand, laatst weduwe van Albertus van der Kolk,
verzoekende tot voogden over haar beide zonen, mette de niettedoening van alle andere
voogdijstelling, Jan Kreps en Andries Kroeze, de oudste in huwelijk verwekt bij Derk van
‟t Hul en de jongste bij Albertus van der Kolk.
Was geapost: De perzonen van Jan Kreps en Andries Kroeze worden mits dezen, met de
nietedoening van alle andere voogdijstelling, geauthoriseerd tot voogden over de beide
onmondige zonen van Anna Maria Brand, de oudste bij Derk van ‟t Hul en de jonste bij
Albertus van der Kolk in echte verwekt.

309. Eodem (16 Februarii 1797), fol.59vo.
Op den Requeste van Pieter Berends, als pagter van de turftol, te kennen gevende dat hij
daartoe aangesteld heeft Teunis Bijsterbos als Collecteur, en desselfs borgen Gt. van der Kolk
en F. Mulker, verzoekende, dat dezelve mogen worden geapprobeert.
Was geapost: De Municipaliteit aggre(g)eert als Collecteur der Stads turfaccijns den perzoon
van Teunis Bijsterbos en als desselfs borgen de perzonen Francis Mulkens en Gerrit van der
Kolk onder de gewone conditiën en verbanden als gebruikelijk.

310. Eodem (16 Februarii 1797), fol.60.
Op den Requeste van R.J. Woltgraft en Prov(so)r J.Ch. Evers als Curateuren in den
gecedeerden boedel van E. Verwest en Ehevrouw; tenderende, dat zij ter explieatie van dezen
boedel, na verkoop van de vastigheid gemeend hebben in deze hunne qualiteit van E. Verwest
mede te moeten vragen en opeisschen desselfs boek van zijne dagelijksche handel, ten einde
hetzelve na te zien van de openstaande posten rekeningen te formeren en die penn(ingen) in te
vorderen.
Dat zij ook daarom aan hem hebben geschreven en op gem(elde) boek verzogt doch tot
antwoord bekomen hadden, dat in dat boek niet open stond.
Dat zij Req(ues)t(ran)ten zich met dit excus niet mogende vergenoegen derhalve verzogten, te
mogen weten, hoe in dezen nu verder te moeten handelen immers de Reqestranten q.p. ter
dezer zake voor deligent te verklaren.
Was geapost: De Secretaris werd gelast met ten eersten Egbert Verwest aan te schrijven, om
het hierin gelibelleerde boek aan de Curateuren in zijnen boedel te extraderen; of dat anders
bij faute van dien nadere middelen van constrainie noodzakelijk tegens hem in ‟t werk zouden
moeten gesteld worden.
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311. Den 19 Februarii (1797), fol.60vo.
Op den Requeste van Lammert Wichers, verzoekende enigen onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens te betalen door den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen voor rekeninge van de kamer 1796.

312. Eodem (19 Februarii 1797), fol.60vo.
Op den Requeste van Dirk Teunis, mede om onderstand.
Was geapost: Ut superiori.

313. (Eodem 19 Februarii 1797), fol.60vo.
Op den Requeste van H.J. Moesbergen, mede om onderstand.
Was geapost: Ut supra.

314. (Eodem 19 Februarii 1797), fol.60vo.
Op den Requeste van Cornelis Janssen om onderstand.
Was geapost: Ut supra.

315. Eodem (19 Februarii 1797), fol.61.
Op den Requeste van Femmegien Alberts, wede Harmen Schinkel, verzoekende onderstand.
Was geapost: Ut supra.

316. Eodem (19 Februarii 1797), fol.61.
Op den Requeste van Hendrikjen Meiers, huisvrouw van den gecomiteerden Sewerijn Stoop:
verzoekende of remissie van verdere straffen voor haren man voorn(oemt), of ene
wekelijksche onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 12 guldens, geduirende twaalf weken
„swekelijks ene gulden te betalen door den Burger of Repraesentant A. Jilink.

317. Den 20 Februarij (1797), fol.61.
Op den Requeste van Sara Knechtjes, huisvrouwe van den in het Provintiale Tugthuis
gecontineerden J.T. Brok, verzoekende om daarbij geallegueerde redenen, dat een der
Secretarissen mag worden geauthoriseert aan haar pro debito salario copie van het tegens haar
Eheman geveld vonnis uit te reiken.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeert bij dezen, en een der
Secretarissen gelast pro debito salario copie van de gelibelleerde sententie uit te reiken.

318. Den 24 Februarij 1797, fol.61vo.
Op den Requeste van Johannes Jacobus Zorg, te kennen gevende, dat hij den 15 dezer des
nademiddag buiten deze Stad gegaan zijnde, om als Timmermans Baas inspectie te nemen
over een carweij te IJsselmuiden door zijne knegten wordende bearbeid, intusschen te weten
is gekomen, dat hij door een dezer Stads Rhoedendragers tegen den volgenden, zijnde den 16
Februarii voor deze vergaderinge geciteerd was, en wel om redenen, dat hij dien morgen, bij
gelegenheid, dat er ene sententie opentlijk gepronuntieerd wierd, daarbij tegenwoordig zijnde
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zonder zijn hoed af te hebben, op de vraag aan hem daarover door de Praesident gedaan op
ene brutale wijze geantwoord zoude hebben.
Dat hij Suppliant, wel bewust als toen gesproken hebben, en ook op de vragen van de
Praesident geantwoord te hebben, doch niet wetende zulks op ene brutale en de vergadering
laederende wijze gedaan te hebben, dierhalven aan zijn vader Abr(aham) Mart(inus) Zorg
verzogt heeft, aan deze vergaderinge te willen voordragen, dat hij met de antwoorden
geenzints enige intentie gehad had om deze vergaderinge te injurieren en verzoekende dat het
deze vergaderinge goedgunstig behagen moge, met deze betuigingen dat het hem leed doet de
vergaderinge door het gebeurde te hebben geïnjurieert, en daarover vergiffenis verzoekt welke
hij Suppliant bereid is perzoonlijk voor deze vergaderinge af te leggen, genoegen te willen
nemen, en hem met gene zwaardere straffe te willen bezwaren.
Was geapost: De Suppliant zal zich op morgen voor de middag voor de volle vergaderinge in
perzoon moeten sisteren, en aldaar zijne onbezonne gezegdens, den 16 dezes bij het uitlezen
ener criminele sententie voor ‟t Gerecht gesproken, retracteren, met bekentenisse, dat hem de
zelve niet animo injuriandi zijn ontvallen, verzoekende in allen gevalle voor dit zijn vergrijp
verschoninge, met belofte, dat hij zich verders in de Burgermaatschappije zal gedragen, zoals
het een stil en braaf burger betaamd.

319. Den 26 Februarij (1797), fol.62.
Op den Requeste van J. Stuurman en Corn(elis) Coole, verzoekende, zoverre het door deze
vergaderinge mogt worden goedgevonden, dat aan hun de nodige leverantien van medicijnen
aan de Stad mogt worden geaccordeert.
Was geapost: Den Supplianten, werd hun verzoek ten Requeste gedaan, geaccordeert; en de
leverancie der Geneesmiddelen ten dienste dezer Stad, hun vergund voor een onbepaalden tijd
echter tot wederopzeggens toe.

320. (Eodem 26 Februarij 1797), fol.62vo.
Op de requeste van Anna Holtkamp, wede Daniël Oostenrijk, verklarende daer bij haer boedel
op te geven als insolvent en dezelve te cedeeren ad opus jus habentium, verzoekende, dat
zodane Curatoren over hare boedel werden genomineerd en geautoriseerd als sal werden
goedgevonden.
Was geapost: Ten fine als bij Requeste gemeld werden met goedvinden van de
gezamentlijke presente Crediteuren tot boedel Curatoren van Anna Holtkamp, wede Daniël
Oostenrijk aengesteld en gecommitteerd Mr. C.G. van Baerle en Johannes Figge.

321. Den 1 Maart (1797), fol.62vo.
Op den Requeste van Willem Kosters, geboortig van ‟t Hogeveen, verzoekende inwoning en
het klein Burgerrecht.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het klein Burgerrecht en inwoning, mits
betalende de jura en doende het eed daartoe staande.

322. Den 2 Maart (1797), fol.62vo.
Op den Requeste van Willem Bruggink, verzoekende gratis het klein Burgerrecht.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het klein Burgerschap dezer Stad en om
desselfs bekrompene toestand van de betalinge der daartoe staande jura geabsolveert onder
praestatie echter van den gewonen eed.
Pagina 63 van 297

323. Eodem (2 Maart 1797), fol.63.
Op den Requeste van J. Tichler, te kennen gevende dat de burger Jan van Toever op den 23
Febru(arii) l(aatst) leden aan hem hadde afgegeven een adsignatie op den Ontfanger dezer
Stads Domeijnen, verzoekende, dat dit mogte geapprobeert worden, en dientengevolge den
Ontfanger voor(noem)t te authoriseren, om op den verschijndag de geadsigneerde één hondert
guldens aan hem uit te tellen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan, werd geaccordeert en dienvolgende den
Ontfanger dezer Stads Domeijnen geauthoriseerd de gelibelleerde adsignatie van f.100 - : - op
den verschijndag uit het tractement van den Secret(ari)s van ‟t Committé Jan van ‟t Oever aan
den Remonstrant te voldoen.

324. Den 3 Maart (1797), fol.63.
Op den Requeste van G.J. van der Poel, te kennen gevende: dat hem als Rentm(eeste)r dezer
Stads competeert de Regalia‟s zijnde 13 calcoenen en 36 hoenders en 2 mudde garste, waaraf
meet voor den Burger J.T. Brok voor 23 weken als Rentm(eeste)r, verzoekende, dat de
Municipaliteit desideerde wat den Requestrant voor zijne portie is competerende.
Was geapost: De Municipaliteit begrijpt, dat de Regalia‟s in de Requeste gemeld, gelijkelijk
door den Remonstrant en J.T. Brok behoren te werden genoten, en dus door een ieder van hun
voor de gerechte helfte.

325. Den 4 Maart 1797, fol.63vo.
Op den Requeste van Andries Luder, als naaste verwant aan de nu ouderloos geworden twee
kinders van wijl(en) Roelof Stolte en Ehevrouw: verzoekende dat deze minderjarige kinderen
met namen Hermen oud 18 jaren en Engeltje oud 8 jaren in het Groot Burger Weeshuis ten
verpleging mogen worden opgenomen en bezorgd.
Was geapost: Op het Rapport van Provisoren van het Groot Burger Weeshuis worden de
Buitenvaders van hetzelvde huis geauthoriseerd om de twee gelibelleerde kinderen met name
Hermen en Engeltje Stolte in hetzelve op te nemen en te verplegen.

326. Eodem (4 Maart 1797), fol.63vo.
Op den Requeste van Margrieta van Grafhorst, verzoekende om onderstand.
Was geapost: De Suppliante word gebeneficeert met 5 goudguldens door den Ontfanger der
Stads Domeijnen uit de lopende kamer 1797 te voldoen; en wekelijks bij een halve
goudgulden door den Rhoedendrager Tebbetman aan haar uit te keren.

327. Den 6 Maart (1797), fol.63vo.
Op den Requeste van Wolter Vos, M(eeste)r Mandemaker, te kennen gevende, dat hij tot zijne
affaires noodzakellijk van doen hadde, een klein plekje grond, gelegen aan het water, waartoe
aan het Bolwerk van de Cellebroeders poort, van de wal af noordwest tot aan de kom, een
zeer geschikte plaatze voor hem zoude zijn, verzoekende over zulks daarmede te mogen
begunstigd worden.
Was geapost: Na ingekomen Rapport van de tijdelijke Cameraars en Rentmeesters werd het
verzoek ten Requeste gedaan, geaccordeert, en dienvolgende aan den Suppliant tot weder
opzeggens toe, toegestaan het vrij gebruik van her streepje gronds langs de muur van ‟t
bastion van ‟t Cellebroer Bolwerk van de wal af noordwest tot aan de kom, ter bewerking en
berging van zijn twieg, mits hij Suppliant daarvoor jaarlijks op Petri, en zo lange hij gem(eld)
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streepje gronds in gebruik heeft, aan Stads Rentekamer betale voor huir of recognitie éénen
goudgulden.

328. Den 9 Maart (1797), fol.64.
Op den Requeste van Annegien Lubbers, wede van Jacob Reints, verzoekende iatra tempus
luctus te mogen hertrouwen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan, word, zo als het legt, geaccordeert, en
dienvolgens de Suppliante gedispenseert van de dispositie rechtens, dezen strijdig.

329. Eodem (9 Maart 1797), fol.64vo.
Op den Requeste van Jan Teelink, verzoekende als bij Apostille geaccordeert.
Was geapost: De perzonen van Frans Mulder en Johannes van der Wals, worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over het onmondig kind van Jan Teelink, bij wijlen Martjen
Mulder in echte verwekt, met name Jan Telink.

330. Eodem (9 Maart 1797), fol.64vo.
Op den Requeste van Maria Magdalena Bonjot, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: De perzonen van Jan Kok en Werner Kok worden mits dezen geauthoriseerd
tot voogden over de minderjarige kinderen van Maria Magdalena Bonjot.

331. Den 10 Maart (1797), fol.64vo.
Op den Requeste van Jan Heugelmeiër, tenderende dat hij op den 20 Meij 1796 van J.A. de
Chalmot heeft aangenomen het graven van enige slooten voor f.537 - : - , en dit werk ten
genoegen van dezelve des tijdes heeft voltooijd, dat evenswelgem(elde) J.A. de Chalmot na te
voren enige penningen van voorn(oemde) summe te hebben afbetaald, nu weigerachtig is, het
noch resterende te voldoen, onder voorgeven, dat hij Suppliant het werk niet ingevolge
daarvan gemaakte bestek zou afgewerkt hebben, verzoekende dat de Municipaliteit het
daarhenen geliefde te derigeren, dat J.A. de Chalmot op ene billijke wijze wierde
geconthingeert, om aan hem de noch resterende en betaalde penn(ingen) te voldoen etc: ofte
dat aan hem Suppliant een practizijn van Stadswegen op pro Deo @ (ad, aan) gem(elde) J.A.
de Chalmot wierde toegevoegd.
Was geapost: De Municipaliteit accordeert den Suppliant het twede lid van zijn verzoek ten
requeste vermeld en authoriseerd dien ten gevolge den Adv(ocaa)t Abr(aham) Stennekes om
den Suppliant pro Deo te mogen bedienen.

332. Den 20 Maart (1797), fol.65.
Op den Requeste van Hendrik Gerrits, Jan Gerrits en Hillebrand IJmbers, verzoekende om
daar bij geallegeerde redenen, dat aan haar mag worden geaccordeert, de huirjaren van drie
kampen lands, de Rietkampen genaamd, met noch vijff jaren boven de noch lopende
pachtjaren, en dus tot den jare 1804 te prolongeren etc:
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word geaccordeert, en dienvolgens de
huirjaren van de gelibelleerde drie kampen land met noch vijff jaren, boven de noch lopende
pachtjaren, en dus tot den jare 1804 geprolongeert mits de Remonstranten daarvan de gewone
plakkegelden betalen.
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333. Den 21 Maart (1797), fol.65vo.
Op den Requeste van Willempje Gerritz, wede Gerrit Voerman, meijersche van het erve
genaamd den Pol, gelegen op het Camper Eiland, verzoekende, wegens hare hoogklimmende
jaren, geduirende de noch overige lopende pachtjaren hetzelve aan haren zoon G. Gerritzen
Voerman te mogen overdoen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan, word, zoals het legt, geaccordeert, en
kan diensvolgends de Suppliante geduirende de noch overige lopende pachtjaren haar erve
aan haren zoon Gerrit Gerritsen Voerman overdoen.

334. Den 23 Maart 1797, fol.65vo.
Op den Requeste van Johannes Hemmes, verzoekende met overlegging van een acte van
indemniteit, de inwoning in deze Stad.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan, word zoals het legd, geaccordeert, en
diensvolgens de Suppliant, de inwoning in deze Stad gepermitteerd.

335. Eodem (23 Maart 1797), fol.65vo.
Op den Requesten van Albert Rutgersen Vogel en Hillegien Willems van Dijk, volle neef en
neef en nigt, verzoekende met elkander te mogen trouwen.
Was geapost: Het word aan de Supplianten gepermitteert om met elkanderen in den echt te
treden, en worden dezelve daartoe, zo verre nodig, gedispenseert van de dispositie rechtens,
dezen contrarie.

336. Den 27 Maart (1797), fol.66.
Op den Requeste van Jan Ramaker, geboortig in de Oude Broek en alhier vanaf den jare 1786
gewoond hebbende; verzoekende om het klein Burgerschap tegens het doen van den eed en
betaling der Jura daertoe staende.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeerd met het klein Burgerschap deser Stad, mits
betalende de Jura daertoe staende en praesteerende den eed.

337. Eodem (27 Maart 1797), fol.66.
Op de Requeste van Johannes Dörr, geboortig te Wetzlar in Duitschland, verzoekende om het
klein Burgerschap deser Stad met offerte van den eed en betaling der Jura, daertoe staende.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeerd met het klein Burgerschap deser Stad, mits
betalende de Jura en praesteerende den eed daertoe staende.

338. Eodem (27 Maart 1797), fol.66.
Op den Requeste van Coenraad van ‟t Veen; wonende te Brunnepe, versoekende om het
Groot Buitenburgerschap, en tevens om de halfscheid van de jura, daertoe staende te mogen
voldoen op 1e Maij 1797 en d‟andere helfte op 1e Maij 1798 met praestatie van den gewonen
eed.
Was geapost: De Suppliant werd gebeneficeert met het Buiten Burgerschap deser Stad, mits
praesteerende den eed en betalende te gelijkertijd de helfte van de jura, en de wederhelfte
voor of op den 1e Maij 1798 sullende bij faute van non voldoening aen dese termijnen
voortz(chreven) beneficie geheel werden ingetrokken, en ‟t Buiten Burgerschap, als niet aen
hem verleend werden geconsidereerd.
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339. Den 29 Maart 1797, fol.66vo.
Op den Requeste van Gerrit Kamphoff, oud 58 jaren en deszelfs huisvrouw Aaltjen Alberts,
oud 62 jaren, versoekende, dat voor eene summa van f.300 - : - aen hun mogen worden
geaccordeerd kostgeevers proeven in ‟t H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, een vrij appartement
off huisje als mede vrij van huisdiensten en dat het geringe dat bij hun overlijden mogte
overschieten, aen hare wettige erfgenamen moge vervallen.
Was geapost: De Municipaliteit na bekomen rapport en informatiën van Provisoren en
Kerkmeesteren van ‟t H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, approbeert ter voldoening aen het
versoek der Supplianten den ten desen Requeste vermelden koop ter somme van driehonderd
en vijftig guldens en op de conditiën, daerbij overééngekomen.

340. Den 30 Maart (1797), fol.66vo.
Op den Requeste van Johannes Heijsink, verzoekende om intra tempus luctus te mogen
hertrouwen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaen word bij desen geaccordeert, en dien volgens
de Suppliant gedispenseert van de dispositie rechtens, desen strijdig.
341. Den 1e April 1797, fol.66vo.
Op den Requeste van Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis, te kennen gevende,
dat zij met voorgaend overleg van hunne Provisoren aen de personen van Jan Jacob Knijf, oud
69 jaren en deszelfs huisvrouw, Clara Anna Mijlius, oud 75 jaren, tans woonende te Zwolle
de kost en inwoning in een der Proveniers huisjes van voorn(oemde) Gasthuis, voor hun leven
lang en op de gewone conditien hadden verkogt voor een somma van f.2100 - : - :
versoekende approbatie van deze gelibelleerde koop.
Was geapost: De Municipaliteit, ter voldoening aen het versoek, in desen Requeste vermeld,
approbeert ten vollen den in desen gelibelleerde koop.
342. Den 1e April 1797, fol.67.
Op den Requeste van M. Kok, als Kerkmeester van de Bovenkerk, verzoekende, uit hoofde
van de slegte financieele toestand van gem(elde) kerke, den zelven kerk te ontheffen van de
jaerlijksche betalinge van enige thinsen aen de Geestelijkheid, te samen ten bedrage van f.59 5 – als mede, dat ene schuld van f.600 - : - ter leen van ‟t Groot Burger Weeshuis aen de kerk,
moge worden gemortificeerd.
Was geapost: Het eerste lid ten Requeste gemeld, relatief de uitgangen van de Bovenkerk
aen de Geestelijkheid groot f.59 - 5 – werd provisioneel gehouden in advis; uit considera, die
vooral, dat ook wederkeerig gem(elde) kerk reciproquelijk (over en weer) van de
Geestelijkheid jaerlijks sekere sommen aen thinsen ontfangt; En werd wijders het twede lid
betreffende de gementioneerde schuld van f.600 - : - gesteld in handen van Provisoren en
Kerkmeesteren zo van de Bovenkerk als van het Burger Weeshuis, om deswegens zamen te
confereeren; en dienna de vergadering te dienen van hunne consideratiën en advis.
343. Eodem (1e April 1797), fol.67.
Op de Requeste van Elsje Meeuwsen, wede Peter Diesemer; oud 88 jaren, versoekende, daer
aen haer gepermitteerd was ‟s avonds een schep brij uit ‟t Gasthuis te mogen halen, haer, nu
ook, om daerbij geallegeerde redenen de middag-portie mogte worden vergund.
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Was Geapost: Het versoek ten Requeste gedaen werd geaccordeerd; en dien tengevolge de
Suppliante ook nog gebeneficeerd met de middag-portie om ‟t selve uit het G(eertruid) en
C(atharina) Gasthuis te mogen haalen.
344. Eodem (1e April 1797), fol.67.
Op de Requeste van de afgegane en aengebleevene leden van ‟t Committé van A.W. en T,
deser Stad over den jare 1796, te kennen gevende, hoe door de remotie van hun gewesen
medelid J.T. Brok, een plaets in ‟t Committé sijnde komen te vaceeren, hetzelve door den
Burger W. v(an) d(er) Horst was vervuld geworden; en in den post van Rentemeester was
opgetreden hun medelid G.J. v(an) d(er) Poel, dat deeze remotie en wedervervulling met den
laasten Julij 1796 had plaetse gehad; en dus dat tot aen dien ag der wedervervulling en niet
verder het tractement, de regalia en verdere voordeelen van desen post konden gereekend
worden hem J.T. Brok te competeeren; waeromme zij niet langer dan voor drie en twintig
weeken hem vermeende n de daervan verdiende penn(ingen) te moeten uitreiken; dog ‟t welk
bij hem niet zijnde aengenomen sij sig genoodsaekt gevonden hadden gem(elde) penn(ingen)
ter somme van f.94 - 8 – 8 ter Secretarie te moeten deponeeren, dat zij nu wijders ook souden
inclineeren aen gem(elde) Brok, op even deselfden voet, sijn aendeel in de regalia, tegens den
tijd van 23 weeken gereekend uittereiken; dog, dat zij tevens bedugt waren, gemerkt den woel
en twistzieken aart van hem Brok, hierinne wederom refus te sullen lijden; verzoekende, dat
wij oversulks hunne handelinge en schikkingen ten opzigte van gez(egden) J.T. Brok met
onse goedkeuringe wilden vereeren en sanctioneeren.
Was geapost: De Municipaliteit den inhoud deses hebbende geëxamineerd, keurt (so veel
des noods en haer betreft) de handelinge en gemaekte schikkingen wegens de afreekeninge
van het tractement, emolumenten en regalia, Jan Taekes Brok, voor de waerneeming sijn‟s
post‟s, gedurende drie en twintig weken tijd‟s, competeerende voor goed.

345. Den 5 April 1797, fol.67vo.
Op den Requeste van Jacobus Kroes, geboortig van Elburg, verzoekende het kleine
Burgerschap.
Was geapost: Na ingekomen rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier word het
verzoek, ten requeste vermeld, gewezen van de hand.

346. Den 6 April 1797, fol.68.
Op den Requeste van Hannes Heijsink, verzoekende tot voogden over zijn onmondige
voorzoon, Dirk Eckelboom en Andries Lieder.
Was geapost: De perzonen van Dirk Eckelboom en Andries Lieder worden mits dezen
geauthoriseert tot voogden over de minderjarige voorzoon van Hannes Heijsink.

347. Eodem (6 April 1797), fol.68.
Op den Requeste van Gerrit Peters, pagter van het water genaamd de Vergulde Bodem,
verzoekende, dat dit zijn tegenwoordige pagtjaar met noch vijff daaraanvolgende jaren mogte
worden geprolongeert, onder aanbod van jaarlijks noch wel iets meer te willen geven.
Was geapost: In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreden maar word
hetzelve mits dezen gewezen van de hand.
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348. Eodem (6 April 1797), fol.68.
Op den Requeste van Gerrit Bandjes, Postmeester dezer Stad; te kennen gevende, dat aan hem
het Postmeestersambt in den gepasseerden jare is gegeven geworden, mits stellende 1mo ene
reëele borgtogt van f.3000 - : - en betalende 2de voor ‟t eerste jaar voor aequivalent a 7 p(ro)
cento ad f.3000 - : - ene s(omm)a van f.210 - : - en voor de alsdan volgende jaren ad ad
f.4000 - : - de s(omm)a van f.280 - : - 3tio Dat gene emolumenten van de Stad zoude genieten.
Dat hij bij de aanvaarding van zijnen Post ook dadelijk aan deze voorwaardens had voldaan
zo met het stellen van de evengem(elde) borgtogt als met het regulier alle ¼ jaars aan te
betalene aequivalent.
Dat hem, nadat hij in functie getreden is ter kenisse is gekomen ene conventae, in dato 21
Junij 1762 tusschen de Hollandsche Posterije en den toenmaligen Postmeester alhier gesloten,
waarbij het Postcomptoir van Campen aanneemt, jaarlijks te betalen ene S(omm)a van
f.70 - : - en hij Remonstrant dienvolgende deze Sa. alzo bij quartalen van tijd tot tijd
aanbetaald.
Dat hij wijders moet missen het emolument van f.25 - 4 – ‟t welk door de Stad voor ‟t rit na
Soerle eens jaars aan den Postmeester wierd uitgereikt alsmede het aanschaffen van den
mantel aan den Postillon om de twee jaren door de Stad voor dezen bezorgd, en ‟t welk hem
nu in dit jaar op f.40 - : - is komen te staan.
Dat na aftrek van alle uitgaven, zijne opkomsten geduirende een tijdvak van zes maanden,
niet meerder zijn geweest dan f.52 - : -.
Weshalven hij Requestrant met instantelijke bede verzoekt, dat, behalven de gestelde
borgtogt, alle overig bezwaar van zijn ambt mag worden afgenomen; en dientengevolge het
aequivalent geheel mag werden ingetrokken en afgeschaft het mantelgeld voortaan door de
Stad, als van ouds betaald, en hem het gewone emolument van f.25 - 4 - voor ‟t rit na Soerle
jaarlijks van Stadswege mag worden uitgereikt; zullende het gehele inkomen der Posterijen
als dan voor den Remonstrant noch niet meerder importeren als ene Sa. van plus minus
f.400 - : - in ‟t jaar, terwijl hij daarenboven dan noch ten zijnen laste behoud en bezwaard
blijft met de jaarlijksche uitkeringe van f.70 - : - volgens conventie aan de Holl(andsche)
Posterije te betalen.
Was geapost: De Municipaliteit en het Committé van A.W. en T. accorderen den Requestrant
het eerste lid van zijn verzoek, namelijk, het jaarlijks aequivalent, bij resolutie van 2 Julij
1796 brepaald, van zijn ambt als Postmeester geheel zal zijn afgenomen, opgeheven en
ingetrokken, gelijk hetzelve voor altoos werd ingetrokken en opgeheven bij dezen, terwijl in
de verdere ten requeste gedane verzoeken niet kan werden getreden, maar voor als noch
daarin werd gedifficulteert.

349. Den 12 April (1797), fol.69.
Op de Requeste van de gezamentlijke Visschers van Brunnepe, versoekende om geallegeerde
redenen, dat aen hun mogt worden geaccordeerd om in cas van teegenwind hunne visschuiten
voor rekening van de Stad te mogen laten oppaerden.
Was geapost: In het verzoek, ten Requeste gedaen, werd gedifficulteerd.

350. Den 13 April (1797), fol.69.
Op den Requeste van Berend Schoonhoven, versoekende, dat tot voogden over sijne
minderjarige kinderen Willem en Jan Willem bij Machteld van Werven weleer in echte
verwekt, mogen werden aengesteld de personen van Gerrit Deutman en Roelof Westerhoff.
Was geapost: De personen van Gerrit Duetman en Roelof Westerhoff worden mits desen
geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Berend Schoonhoven bij
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wijlen magteld van Werven in echte verwekt, met namen Willem en Jan Willem
Schoonhoven.

351. Den 15 April 1797, fol.69vo.
Op de Requeste van Dina Kraeijveld, wede Lammert van den Brink, versoekende, 1e om intra
tempus luctus te mogen hertrouwen. 2e Om tot voogden over haer onmondig zoontje Lambert,
bij gem(elden) Lammert van den Brink aengesteld te hebben de personen van G.R. Meijer en
Teunis Diesbach.
Was geapost: Het eerste verzoek ten Requeste gedaen word bij desen geaccordeert en
dienvolgens de Suppliante gedispenseerd van de disposite rechtens: deser strijdig. En wat het
tweede betreft; werden de personen van G.R. Meijer en Teunis Diesbach mits desen
geautoriseerd tot voogden over haer onmondig zoontje, bij wijlen Lammert van den Brink in
echte verwekt, met name Lambert.

352. Eodem (15 April 1797), fol.69vo.
Op de requeste van de tijdelijke Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis,
versoekende, om daerbij geallegeerde reedenen dat de Suppoosten en bedeelden in
opgem(elde) huijs, de benodigde medicijnen, in cas van ziekte van Stadswegen mogen
ontfangen.
Was geapost: In het versoek ten Requeste, zo als het ligt, gedaen werd gedifficulteerd mits
deesen.

353. Den 17 April 1797, fol.69vo.
Op den Requeste van G.H. Holleman en Willem Driessen; te kennen gevende; dat zij enigen
tijd geleden zich aan deze vergaderinge hadden geaddresseert met verzoek, dat den voogd
over Jan Hendrik Schilder, G. Oostenrijk mogte worden gelast, gene penn(ingen) aan
gem(elde) zijne pupil uit te tellen, bevorens gebleke waren, dat de Supplianten van hunne
praetensiën ten laste van gezeide J.H. Schilder waren voldaan; verzoekende; meergez(eide)
voogd G. Oostenrijk mag worden geauthoriseerd om de penningen onder hem van zijn pupil
berustende, zo spoedig mogelijk uit te tellen, ten einde de Supplianten ten eersten voldoening
van hunne respective praetensiën mogen erlangen.
Was geapost: Alzo het tegen alle regelen rechtens strijden zoude, dat enige gelden van
onmondigen, geduirende hunne onmondigheid, althands voor door hun gemaakte schulden, al
contenteerden praetenselijk die onmondigen hierinne, zouden mogen werden afgegeven, kan
in het verzoek, ten Requeste gedaan, zoals het legt, niet werden getreden; maar werd aan de
Requestranten niet te min vrijgelaten, zo zij hier toe vermenen recht en bevoegdheid te
hebben, de gelderen of goederen van den in dezen gementioneerden onmondigen J.H.
Schilder ten hunnen pericule te mogen met arrest bekommeren, om, wanneer ten dage zijner
mondigheid door zijnen voogd G. Oostenrijk aan hem rekening en overgifte zal worden
gedaan, hun goed recht en betaling (zo zij menen) te kunnen vervorderen.

354. Eodem (17 April 1797), fol.70.
Op den Requeste van Jan Jacob Benoist, geboren in het dorp Pishelle in de Provintie van het
lage Bretagne in Vrankrijk, verzoekende het kleine Burgerschap.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het kleine Burgerschap dezer Stad, mits
betalende de jura en doende het eed daartoe staande.
Pagina 70 van 297

355. Den 20 April 1797, fol.70vo.
Op den Requeste van Annegien Lubberts, wede Jacob Reints, verzoekende als bij Apostille
geaccordeert.
Was geapost: De perzonen van Harm Lubberts en Cornelis Jans worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Annegien Lubberts, bij
wijl(en) Jacob Reints in echte verwekt, met namen Grietje, Reint en Jan.

356. Den 24 April 1797, fol.70vo.
Op den Requeste van Abel Cesar Moliére, tans wonende in ‟s Hage, versoekende om met
sijne huishouding de inwoninge binnen dese Stad te mogen hebben.
Was geapost: Na ingekomen Rapport van Hoofdluijden van ‟t Cellebroeders Espel werd den
Suppliant met sijne huishoudinge de inwoninge binnen dese Stad geaccordeert als naer
gewoonte.

357. Eodem (24 April 1797), fol.70vo.
Op den Requeste van Arnoldus Geselschap, geboortig van Elburg, versoekende het kleine
Burgerschap.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeer met het kleine Burgerschap deser Stad, mits
betalende de Jura en doende den eed daertoe staende.

358. Eodem (24 April 1797), fol.70vo.
Op de Requeste van Kerkmeesteren van ‟t H(eiligen) G(eest) Gasthuis alhier te kennen
gevende dat zij met overleg en voorkennis van Provisoren aen Fredrik Rudolf Rietman en
Abigaël Voskuijl bij de 55 jaren oud en wonende te Amsteldam, de kost en inwooning in
voorsz(chreven) Gasthuis op een bovenkamertje aen de Nieuwe Markt uitsiende hadden
verkogt, voor een somma van f.2800 - : - waervan ten eersten, souden betaeld worden
f.1500 - : - en f.700 - : - met Novemb(er) 1797 en de overige f.600 - : - in den tijd van 3 jaren
mits zo lang en inmiddels hiervan de renten te betalen a 4 percento en daervoor verbindende 3
oblig(atiën) ten lasten de O.J. Comp. groot f.900 - : - en voorts alle hunne mobilia,
verzoekende approbatie deser dus gelibelleerde koop.
Was geapost: De Municipaliteit ter voldoening aen het versoek in desen Requeste vermeld,
approbeert den in desen gelibelleerden koop met de daerin vervatte conditiën en betaling‟s
termijne, zo als daerbij geëxpresseerd.

359. Den 27 April (1797), fol.71.
Op den Requeste van J.G. Baum, versoekende met sijne huishoudinge de inwooninge binnen
dese Stad, overleggende de nodige actens van indemniteit.
Was geapost: Na ingekomen Rapport van de Hoofdluijden van ‟t Bovenquartier werd den
Suppliant met sijne huishoudinge de inwooninge binnen dese Stad geaccordeerd als volgens
gebruike.

360. Eodem (27 April 1797), fol.71.
Op den Requeste van Jan Kornelis, geboortig van Wapenvelde agter Hattem; versoekende om
het Groot Burgerschap voor hem en sijn zoontje oud circa 2 jaren; mits te mogen betalen de
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helfte der Jura als aen ene Groot Burgeresse getrouwd sijnde, en doende den eed daertoe
staende.
Was geapost: De Suppliante werd gebeneficeerd met de grote Burgerschap deser Stad mits
betalende de helfte der Jura daertoe staende, als getrouwd sijnde aen ene Groot Burgeresse;
en wijders door deszelfs zoontje met name Kornelis, oud circa twee jaren, mede
geaccordeerd, praesteerende de daerenboven den eed, hiertoe gerequireerd.

361. Den 29 April (1797), fol.71vo.
Op den Requeste van Frans Vrijdag, houdende dat binnen deese Stad nimmer enige andere
Vrijdag‟s bekent sijn geweest als uit een en dezelfde familie met den Suppliant herkomstig, en
sijne voorvaderen altijd Groot Burgeren souden geweest sijn en wel reeds sedert den jare
1618, dat één sijner voorvaderen met name Hermen Vrijdag bereids lid van de Gezw(oren)
Gemeentes was geweest; etc: en dat deze sijne familie zedert den jare 1676 in eene
ongeturbeerde possessie soude sijn geweest, verzoekende oversulks, dat hiervan aen hem
Suppliant acte van confirmatie mogt werden uitgegeven.
Was geapost: In het versoek ten Requeste gedaen kan bij defect van genoegsaem bewijs, so
als het legt, niet worden getreden, dog blijft aen den Suppliant voorbehouden om tot
adstructie sijner bij Requeste voorgestelde positien, nadere in volledigere bewijsen te
produceeren, terwijl den Suppliant inmiddels, om sijne vermeende possessie enig het minste
recht bij consequentie of illatie voor het selve sal mogen getrokken worden, daervan even als
andere Groot Burgeren voor deesen jare, gebruik te mogen maken.
[In marge: Zie over ‟t zelfde sujet op den 12 Maij 1787, daer opgevalle appostille].

362. Den 1e Maij 1797, fol.71vo.
Op den Requeste van Gerrit Willems, wonende op het nieuwe erve op het Haatland, te kennen
gevende dat hij als meijer van dit Stad‟s erve jaerlijks op de Melm mag opslaan twaalf stuks
hoornvee dan also hij liever soude inclineeren om aldaer voor een vermindert getal hoornvhee
in der plaets te weijden drie paerden, versoekende dat hem sulks mogte werden verleend.
Was geapost: In het versoek, zoals het ligt, ten Requeste gedaen, kan niet werden getreeden;
maer werd daerin gedifficulteerd bij desen.

363. Den 1 Maij 1797, fol.72.
Op den Requeste van Jan Godefroij, in ondertrouw sijnde opgenomen met Johanna de Jongh,
versoekende, om bij de Requeste geallegeerde redenen, daer bereids zijne eerste
huwelijksproclamatie was geschied, de twee overige afkondigingen op aenstaende Sondag ter
één en dezelfde tijd gelijkelijk te mogen hebben.
Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaen, word geaccordeerd, en dien ten gevolge de
Eerste Nederd(uitsch) Gereformeerde Kerkenraad deser Stad geauthoriseerd den Supplianten
op aenstaende Sondag twee huwlijksgeboden te doen geworden.

364. Eodem (1 Maij 1797), fol.72.
Op den Requeste van Pieter Berends, als Pagter van de Stad‟s Tol, te kennen gevende, dat hij
daertoe aengesteld heeft Jan van Dijk, uit den Toelast, als Collecteur, wiens borgen waren
Gerhardus Brandenburg en Hermanus Tikkel, versoekende dat deselve mogen worden
geapprobeert.
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Was geapost: De Municipaliteit aggreëert als Collecteur der Stad‟s Tol den persoon van Jan
van Dijk en als dezelfs borgen de personen van Gerhardus Brandenburg en Hermanus Tikkel
onder de gewone conditien en verbanden als gebruikelijk.
365. Den 4e Maij (1797), fol.72.
Op den Requeste van Mr. C.G. van Baerle en Johannes Figge als Curateuren in den
gecedeerden en insolventen boedel van Maria Holtkamp, weduwe van Daniël Oostenrijk,
versoekende eenen dag gesteld te hebben waerop zij ten overstaen van Hoofdlieden publiecq
en ad opus jus habentium souden verkopen een woonhuijs en eene Loijerije alhier binnen de
Stad gelegen; verders autorisatie op een der Secretarissen om de publicatien te vervaerdigen
etc:
Was geapost: Tot den dag van publieke verkoop van de in desen gelibelleerden perceelen ten
overstaen der Hoofdlieden van ‟t Broeder en Buijten-Espelen respective, werd bepaead en
vastgesteld den dag van den 22e Maij 1797 en het overige, in desenversogte conform de
gewone usantiën begreepen en verstaen.
366. Den 9e Maij 1797, fol.72vo.
Op den Requeste van Berend Weijers, geboren en woonagtig alhier, voornemens sijnde het
Kuijpersgilde te winnen, versoekende het klein Burgerschap.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeerd met het klein Burgerschap deser Stad, mits
betalende de Jura en doende den eed daertoe.
367. Eodem (9e Maij 1797), fol.72vo.
Op de Requeste van Jan Hendriks; versoekende; om tot voogden over sijne minderjarige
kinderen met name Geertruij en Wilhelmina bij wijlen Margaretha Cijter in echte verwekt,
mogen werden aengesteld de personen van Jan Henkel en Jan Rutenberg; en ten anderen, dat
zijne geboden binnen den tijd van agt dagen mogen aflopen etc:
Was geapost: De personen van Jan Henkel en Jan Rutenberg worden mitsdesen
geautoriseerd tot voogden over de twee onmondige kinderen van Jan Hendriks bij wijlen
Margaretha Cijter in echte verwekt, met namen Geertruij en Willemina. En werd wijders in
het laeste versoek, ten Requeste gedaen, gedifficulteerd bij desen.
368. Den 9e Maij 1797, fol.73.
Op de Requeste van Willem van Heerde; versoekende, dat, daer sijn huis beswaerd is met een
jaerlijkschen uitgang van f.9 - 11 – aen de Armenkamer, en hij wel wenschte dezen thins af te
kopen, wij hem sulks wilden vergunnen en aenwijsing doen bij wien zig nader deswegens te
addresseeren.
Was geapost: Na ingekomen Rapport van Provisoren en gehoord het advis van
Armbesorgeren is goedgevonden het versoek ten Requeste gedaen te accordeeren en dien ten
gevolge den Requestrant toegestaen de jaerlijkschen thins of uitgang van sijn huijs groot
f.9 - 11 – in eens te mogen redimeeren en vrijkopen voor eene somme van twee honderd en
dertig guldens, te betalen aen de Stads Armenkamer, met welk dadelijke voldoeninge
gem(elde) thins of uitgang voor altoos sal sijn opgeheven en komen te cesseeren; mits dan
nog door hem aen voorn(oemde) Armenkamer (zo niet reeds voldaen is) werde voldaen en
aenbetaald het reeds op Paesschen 1797 verschenen recognitiegeld van deselve thins,
bedragende de gem(elde) f.9 - 11 - .
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369. Den 10 Maij (1797), fol.73.
Op de Requeste van Ds. Geniets, voor en in de plaetse van Antonij Menkman, versoekende
om bij Requeste geallegeerde reedenen, dat op aenstaende Saterdag en Sondag den 13 en 14 e
deses het tweede en derde huwlijksvoorstel te gelijk moge werden afgekondigt.
Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaen, word geaccordeerd en dien ten gevolge de
Eerw(aarde) Nederd(uitsch) Gereformeerde Kerkenraad deser Stad geauthoriseerd den
Requestrant Antonij Menkman op aenstaende Sondag twee huwlijks geboden te doen
geworden.

370. Den 12 Maij 1797, fol.73vo.
Op den Requeste van Harmen Dirks, als voogd over de onmondige kinderen van Hilligie
Rutgers, te kennen gevende, dat zijn medevoogd Gerrit Jans, zich in allen gevalle niet
gedraagd als een goed en getrouw voogd betaamd, en bovendien zich met er woon op een
vreemd grondgebied bevind, verzoekende dat Gerrit Roelofs Meijer in plaats van Gerrit Jans
als medevoogd mogte worden aangesteld.
Was geapost: De perzoon van Gerrit Roelofs Meijer word, om ten Requeste geallegueerde
redenen, mits dezen geauthoriseerd tot voogd over de onmondige kinderen van Hilligje
Rutgers bij wijl(en) Claas Teunis in echte verwekt in plaats van de reeds te voren aangestelde
Gerrit Jans, dewelke mits dezen voor gedefungeert word verklaard.

371. Den 20 Maij 1797, fol.73vo.
Op den Requeste van Jan Jacob Benoist en Lammegien Siwerds Smit, verzoekende twee
huwelijks proclamatiën op morgen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word, zo als het legd, geaccordeert, en dien
volgends de Gereformeerde Kerkenraad dezer Stad geauthoriseerd, de Supplianten op morgen
twee huwelijksproclamatiën te verlenen.

372. Eodem (20 Maij 1797), fol.73vo.
Op den Requeste van Anna Adolf, verzoekende als bij apostille geaccordeert.
Was geapost: De perzonen van Gerrit Adolf en Jan Driesen worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de agt minderjarige kinderen van Anna Adolf bij wijl(en)
Willem Driesen in echte verwekt.

373. Eodem (20 Maij 1797), fol.74.
Op den Requeste van Elizabeth Reinhart, verzoekende als bij Apostille geaccordeert.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan word bij dezen geaccordeert, en die volgends
de Suppliante gedispenseert van de dispositie rechtens, dezen strijdig; en worden mits dezen
de perzonen van Ch. Best en Wm. Hulsman geauthoriseerd tot voogden over het minderjarig
dogtertje van Elizabeth Reinhart bij wijl(en) Egbert Berkhof in echte verwekt met name Anna
Magdalena.

374. Den 22 Maij 1797, fol.74.
Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis, tenderende; dat
zij met overleg van hunne provisoren aan Susanna Catharina Kramp, wede van wijl(en)
Jacobsem oud 45 jaren, woonachtig te Amsteldam de kost en inwoning in voorschr(even)
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Gasthuis in een huisje op de plaats noordzijde hebben verkogt voor ene Sa. van f.2125 - : contant te betalen; verzoekende dat deze koop mogte worden geapprobeert.
Was geapost: De Municipaliteit ter voldoening aan het verzoek, in dezen Requeste vermeld,
approbeert ten vollen den in dezen gelibelleerden koop.

375. Den 24 Maij 1797, fol.74.
Op den Requeste van Hendrik Arends en Lubbert Jans van Dijk, meijers van twee bijzondere
Stads erven op het Camper Eiland; te kennen gevende, dat zij de sluize aan de kleine
Modderkuil vernieuwd en vergroot hadden, hoe zeer zij tot de vergroting onverplicht waren:
dat zulks echter hadden geëffectueert, door dien de destijdes Cameraar Stennekes aan hun
hadde beloofd, dat zij voor de meerdere aan te wendene kosten enige schadeloosstellinge
zouden erlangen; verzoekende alsnu, dat aan hun een behoorlijke schadeloosstelling bij
remissie van verschuldigde pagtpenningen mag worden toegelegd.
Was geapost: In het verzoek ten requeste gedaan, kan niet worden getreden, en word
mitsdien hetzelve gewezen van de hand.

376. Den 27 Maij 1797, fol.74vo.
Op den Requeste van Kerkmeesteren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis;
verzoekende; dat de wede van Casper Warnar voor de helft op de ziekenlijst mag worden
gebragt, hetzij door Stad, of door de Armekamer, of door beide te zamen te worden betaald,
ten einde daaruit de onkosten voor het oppassen te betalen en aan de ondergetekende te
rembourseren.
Was geapost: De Bedienaren der Armen worden mits dezen verzogt en geauthoriseerd om
aan de Kerkmeesteren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis, tot goedmaking van de aan
de wede van Casper Warnar extraordinair aan te wendene kosten, het halve ziekegeld ad ene
gulden per week te suppediteren, zullende de helfte daarvan en dus ad tien stuivers per week
aan Bedienaren voornoemde uit Stads Cassa worden gerestitueerd.

377. Den 29 Maij 1797, fol.75.
Op den Requeste van A. Kok, te kennen gevende, dat hij door aankoop is eigenaar geworden
van de Looijerij van wijl(en) D(anië)l Oostenrijk aan het Galgen Bolwerk, zijnde hij
voornemens deze affaire zo veel mogelijk uit te breiden, doch waarin hij door de
bekrompenheid van het terrein word belet, en alzo er een mestvaalte, welke weinig of niet
word gebruikt, naast aangeland is, verzoekt hij: dat hem daarvan een gedeelte mogte worden
geoffereert, ten einde de schuttinge te kunnen uitzetten, en zonder iemands nadeel zijn terrein
te kunnen vergroten.
Was geapost: Het ten dezen Requeste gedane verzoek word mits dezen geaccordeert, mits de
Remonstrant daarvan jaarlijks tot een thinse betale de summa van veertien stuivers.
[In marge: Den 31 Maij 1797. Heeft de tijdelijke Praesident ter vergaderinge gerapporteert: dat de burger A. Kok aan hen
gecommuniceert hadde; dat hij vooor de bij nevenstaande request geallegueerde grond bedankte, wanneer hij dezelve niet vrij
en onbezwaard konde krijgen: en is dus het originele request door de Praesident in de vergaderinge verscheurd. In fidem A.
Kiers, secret.].

378. Den 12 Junij 1797, fol.75.
Op den Requeste van H. Frikke: verzoekende om met de voorgevel van zijn huis ongeveer
drie duim voor zijne naaste gebuiren te mogen vooruit springen.
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Was geapost: Na ingekomen rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier, kan in het
verzoek ten dezen requeste vermeld niet worden getreden, ten zijde Rem(on)st(rant) daartoe
behoorlijk consent van zijne belendende nabuiren heeft verkregen.

379. Den 15 Junij 1797, fol.75vo.
Op den Requeste van T.H. van Essen en P.J.H. van Eijs, gesepareerde Ehelieden, te voren
binnen deze Stad gedomicilieert hebbende, verzoekende dat het accoord van verdelinge der
vastigheden tusschen de requestranten, na het zelve met het exhibitum hebben betekend,
mogte worden geratihabeert en geapprobeert.
Was geapost: De Municipaliteit, den inhoud van nevenstaand request en ‟t accoord contract
van verdelinge, bij ‟t zelve geannecteerd, en met het exhibitum hujus diei betekend,
geëxamineert hebbende, accordeert de Supplianten het gedane verzoek in dezen, ratihabeert
en approbeert mitsdien het gemeld onderling accoord-contract van verdelinge, zo en als
hetzelve tusschen wederzijdsch gevolmachtigden bij conceptplan in dato 16 Maij 1795 is
worden gearresteerd en getekend.

380. Den 27 Junij 1797, fol.75vo.
Op den Requeste van Aegidius Lankhorst, verzoekende dat hij als Apothecar benevens de
Apothecars Cool en Stuurman een gedeelte van de Stad mag bedienen.
Was geapost: De Requestrant werd in gelijkheid met de burgers Stuurman en Koole
gebeneficeert met de leverancie voor gelijk aandeel van de medicamenten ten behoeve van de
Stad, tot wederopzeggens toe.

381. Eodem (27 Junij 1797), fol.75vo.
Op den Requeste van W. van Staa, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: De Suppliant word gebeneficeert met het kleine Burgerschap dezer Stad, mits
betalende de jura en doende het eed daartoe staande.

382. Den 1 Julij 1797, fol.75vo.
Op den Requeste van Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis, te kennen gevende,
dat zij met voorkennis hunner Provisoren aan Hendrikus Kleijberink, oud 55 en Claasjen
Wildeboer, oud 50 jaren, woonachtig te Amsterdam de kost en inwoning in voorschr(even)
Gasthuis in een huisje op de plaats noordzijde hebben verkogt voor hun leven lang voor ene
summa van f.3200 - : - , verzoekende dat van wegens de Municipaliteit deze koop werde
bekrachtigd.
Was geapost: De Municipaliteit, ter voldoening aan het verzoek in dezen requeste vermeld,
approbeert den in dezen gelibelleerden koop.

383. Den 3 Julij 1797, fol.76.
Op den Requeste van de wede Bd. Groenewoud, verzoekende wegens hare bekrompene
omstandigheden ene gratificatie van Stadswegen waarvan zij haar achterstallig strategeld zal
kunnen betalen.
Was geapost: De tijdelijke Praesident word mits dezen geauthoriseerd aan de Suppliante te
betalen vier goudguldens en dezelve in zijne gewone uitschotten te plaatsen.
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384. Eodem (3 Julij 1797), fol.76.
Op den Requeste van Franciscus Wiggelink, Sergeant Majoor in het 3de Battaillon van de 5de
halve Brigade thands alhier in Guarnisoen, verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen
op morgen drie huwelijksproclamatiën, en zich dienna dadelijk in een wettig huwelijk te
mogen laten bevestigen.
Was geapost: Het in dezen gedane verzoek word de Suppliant in dit singuliere geval
geaccordeert.

385. Eodem (3 Julij 1797), fol.76vo.
Op den Requeste van de Keurmeesters van het Trijpwerk, verzoekende als bij apostille.
Was geapost: Uit aanmerkinge van de weinige Cooplieden en Baazen van het Trijpwerkers
Gilde is goedgevonden met de gelibelleerde nominatie genoegen te nemen en dienvolgens de
opgegeve perzonen als Keurmeesters in den eed te ontfangen.

386. Den 17 Julij 1797, fol.76vo.
Op den Requeste van J.A. Auw, verzoekende, wegens de kostbare timmeringen aan zijn huis
in de Buiten Nieuwstraat, bezwaard met ene jaarlijksche thinse van twee goudguldens aan
dezer Stads Geestelijkheid, van de betalinge daarvan ontheven te worden.
Was geapost: Met concurrentie van het Committé van A(lgemeen) W(elzijn) en T(oezicht):
word de suppliant, uit aanmerkinge van de kostbare timmeringen aangelibelleerde huis, voor
de volgende zes jaren van de betalinge der ten requeste gementioneerde uitgang gelibereert.

387. Eodem (17 Julij 1797), fol.76vo.
Op den Requeste van Jan Egberts, wonende op den Beld in Oosterholt, te kennen gevende dat
hij in huire heeft van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis een kamp groenland, groot 7
morgen, leggende in het Middelblok in Mastenbroek, dat hij wel genegen zoude zijn, deze
kamp, welke bijna een moeras gelijkt, te verbeteren etc: verzoekende dus als bij Apostille
geaccordeert.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Kerkmeesteren van het G(eertruij) en C(atharina)
Gasthuis word verstaan, dat, wanneer de Suppliant de voorgestelde verbeteringen van de bij
hem gepachte kamp in het Middelblok in Mastenbroek voor expiratie van de lopende
pachtjaren, ten genoegen van Provisoren en Kerkmeesteren van voorn(oemd) Gasthuis zal
hebben werkstellig gemaakt, hem als dan dezelve kamp voor een volgend dubbeld pachtjaar
tegens ene jaarlijksche meerdere betalinge van vijff guldens, dan de daarvoor uitgeloofde
pacht in huire zal worden geprolongeert, mits bij de nieuwe verpachtinge de gewone
plakkegelden betalende.

388. Den 20 Julij 1797, fol.77.
Op den Requeste van Aart Louwsen Post, verzoekende om daarbij breedvoerig geallegeerde
redenen, als bij Apostille geaccordeert.
Was geapost: Na ingekomen Rapport van Cameraars en Rentemeesters, word, met
concurentie van ‟t Comm(itté) van A(lgemeen) W(elzijn) en T(oezicht), verstaan; dat,
wanneer de Suppliant de voorgestelde verbeteringen van het bij hem gepachte erve en
inzonderheid van het daarbij leggende stuk land groot ongeveer agt á tien morgen, voor
expiratie van de lopende pachtjaren, ten genoegen van Cameraars en Rentmeesters zal hebben
werkstellig gemaakt hem alsdan zijn erve, genaamd den Engbert, voor een volgend dubbeld
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pachtjaar in huire zal worden geprolongeert, mits ter behoorlijker tijd betalende de
plakkegelden en toepachten in gereden gelde.

389. Den 11 Augustus 1797, fol.78.
Op de Requeste van Melchior Cremer J.Z. te kennen gevende dat hij tot gewoon Leeraar bij
de Hervormde Gemeente van J.G. alhier beroepen, goedgekeurd en bevestigd was, en
verzoekende om met het groot Burgerregt dezer Stad te worden vereerd.
Was geapost: Vermids des Suppliants beroep voor de gewezene Municipaliteit dezer Stad bij
de Resolutie van den 9de Maart l(aatst)leden wel is geapprobeerd, dezelve egter niet als wettig
kan worden geconsidereerd; is ter voorkoming van alle bedenkingen, goedgevonden
voorz(chreven) approbatoire Resolutie mids dezen te confirmeeren, en vervolgens den
Suppliant met het groot Burgerregt dezer Stad te begunstigen.

390. Den 12 Augustus 1797, fol.78.
Op de Requeste van A.L. van der Weerd, verzoekende in plaats van wijlen deszelfs moeder in
de pagt van het erve No.23 te mogen continueeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word aan den Suppliant
geaccordeerd, om in de pagt van het gelibelleerde erve te continueeren, en zal dien ten
gevolge hetzelve erve in pagt op zijn naam worden overgeschreven.

391. Den 14 Augustus 1797, fol.78vo.
Op de Requeste van Egb(ert) van Marle, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen,
dat hij van eene boete, waarin hij te onregt door de gewezene Municipaliteit was
gecondemneert, mogte worden vrijgekend en dezelve door hem betaalde boete ad 5
goudguldens gerestitueerd.
Was geapost: De tijdelijke Cameraers en Rentmeesters van de Stad worden mids dezen
geautoriseerd, aan den Suppliant de gelibelleerde 5 goudguldens uit Stads Rentecamer van
den jaare 1797 te restitueeren.

392. Den 22 Augustus (1797), fol.78vo.
Op de Requeste van J.Kr. van Orliek, plaats Majoor van het Garnisoen dezen Stad,
verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan hem vuur en ligt van Stadswegen
mogte worden toegestaan.
Was geapost: In het verzoek ter Requeste gedaan moet worden gedifficulteerd; dat in
aanmerking zijnde genomen, dat Suppliants goede offiecen (diensten); in onderscheidene
opzigten ten beste van deze Stad aangewend, is goedgevonden denzelven uit dien hoofde te
remunereeren (vergelden, belonen) met tien gouden ducaten eens, te betalen uit dezer Stads
Rentecamer.

393. Den 23 Augustus 1797, fol.79.
Op den Requeste van Hermpje Arends, wede Hendrik Diender, wonende in Oosterholt op een
stukje grond van deezer Stads Geestelijkheid, verzoekende om redenen daarbij geallegeerd
remissie van drie jaaren agtersteedige thins of grond aan de Geestelijkheid á f.1 - 8 – jaarlijks,
en voor het vervolg van hetzelve geheel te mogen worden gelibereerd.
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Was geapost: Op het rapport van de Cameraar van de Geestelijkheid word de Suppliante
geremitteerd de drie agterstallige jaaren verschuldigde thins, kunnende in het verder verzoek
niet worden getreden.

394. Eodem (23 Augustus 1797), fol.79.
Op den Requeste van Geertruid Ruil, wede van Johannes Heijmeier, oud circa 75 jaar, te
kennen gevende hoe zij met de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis is
overeengekoomen; dat zij voor het genot van een Kostgevers proeve afzonderlijk te nuttigen,
6 lb.(libra, pond) brood en een ¼ lb. boter in de week, beneffens 6 stuivers in de week, de
inwoning in een der vertrekken van het lange huis of daarboven voor haar leven lang aan
voorn(oemde) Kerkmeesteren zou overgeeven een hypotheek groot f.300 - : - ten laste van
haar zoon Bernardus Josephus Heijmeijer gevestigd in desselfs huis in de Broederstraat,
benevens al haar goud en zilver, en dat geene wat haar onnodige meubelen bijeene te doene
verkoop zouden opleveren, verzoekende dat gem(elde) contract mogt worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis word het
verzoek ten requeste gedaan, geapprobeerd, en de Kerkmeesters van voorschr(even) huis dien
ten gevolgen geauthoriseerd het gelibelleerde contract met de Suppliante finaal te sluiten.

395. Den 25 Augustus 1797, fol.79vo.
Op den Requeste van Jantje Teunis, verzoekende een Advocaat pro Deo tegen Jan Christoffel
Oostenrijk, van wien zij zou bezwangerd zijn en genoodsaakt tegens dezelve middelen
rechtens te gebruiken.
Was geapost: De Advocaat J. Tichler wordt mits dezen geauthoriseerd om buiten kosten van
de Stad den Suppliante in den gelibelleerde zaak, advocando te bedienen, zullende de gerigts
Jura tot uitdragt van zaken worden gedemiteerd.

396. Eodem (25 Augustus 1797), fol.79vo.
Op de Requeste van Wolter Vos, verzoekende, dat aan hem ter berging, en bewering van
mandenmakersrijs en twieg, het streepje gronds langs de muur van het Bastion van het
Cellebroeder Bolwerk vanaf de wal af noordwest tot aan de kom hem bij Apost(ille) van den
6 Maart l.leden voor de huidige Municipaliteit toegestaan, verder mogte worden
geaccordeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, word het verzoek ten Requeste
gedaan geaccordeert, en aan den Suppliant dien ten gevolge het gebruik van het gelibelleerde
streepie gronds bij continuatie toegestaan tot weerzeggens toe, tegens betaling van een
goudgulden jaarlijksch, welke voor de eerste maal zal betaald worden aan Stads Rentecamer,
op Petri eerstkomende.

397. Den 27 Augustus 1797, fol.80.
Op de Requeste van P. Berends cum suis, pagter van participanten van het lands gemaal over
Campen en IJsselmuiden in een verpagt wordende van de pagtjaren 1794 en 1795 eindigende
1e Meij 1796. Verzoekende dat de Boekhouder van den Armenkamer mogte worden
gequalificeerd om het te veel ontfangen armegeld van het lands gemaal over de pagtjaaren
1794 en 1795 te zamen bedragende agtien guldens aan de Supplianten uit te reiken en
restitueren.
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Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van den Armencamer word het verzoek ten
Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de Boekhouder van dezen
Stads Armencamer geauthoriseerd om aan den Supplianten cum suis, de gelibelleerde te veel
ontfangene armegelden van slands gemaal over de jaaren 1794 en 1795, te zamen bedragende
eene Sa. van agtien guldens, te rembourseren.

398. Den 27 Augustus 1797, fol.80vo.
Op de Requeste van Hermina Pannebakker, weduwe van Philip Borgerts, geboortig van
Campen, oud circa 57 jaaren, verzoekende dat aan hun een Kostkopers proeve en de
inwooning in het H(eiligen) G(eest) Gasthuis in het vertrek aan de plaats laatst door wijlen
Rebekka Delmerhorst bewoond voor haar leven lang grootgunstigst mogt worden verleend
voor eene Sa. van f.550 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis word
aan de Suppliante de verzogte Kostkopers proeve en inwooning geaccordeerd, mids daarvan
in plaats de gelibelleerde vijfhonderd en vijftig guldens, ten behoeve van hetzelve huis
betalende eene somma van zevenhonderd Caroli guldens eens.

399. Den 29 Augustus 1797, fol.80vo.
Op den Requeste van A. Jilink en Herm. van Schootten, verzoekende dat de latten die in de
water molen leggen en door hun Supplianten daar toegekogt zijn zodanig besluijt mogt
worden genomen als met de regtvaardigheid een billijkheid overeenkomt.
Was geapost: De gelibelleerde latten zullen in de Stadstimmertoorn worden geborgen en
bewaard, tot zo lange bij deeze vergadering daaromtrend en overalle andere administratien
zodanig zal zijn gedisponeerd, zo als zal bevonden worden te bekoomen.

400. Den 30 Augustus 1797, fol.81.
Op den Requeste van Wichert Steendijk, verzoekende approbatie van zodanige overschrijving
van de bijvulstersplaatse van Dirkjen van den Brink, wede Cornelis Steendijk op des
Suppliants Ehevrouw Jannigje Roelof Schuuring als op den 20 Julij ll. door de voorige
Municipaliteit heeft plaats gehad.
Was geapost: Op het rapport van Broodweegeren word de gedaane overschrijving bij deezen
geratificeerd.

401. Eodem (30 Augustus 1797), fol.81.
Op de Requeste van Hendrina Sent, weduwe Casparus Veltman; verzoekende, dat aan haar
een Kostkopers proeve en het vacant zijnde huisie in het H(eiligen) G(eest) Gasthuis mogte
worden geaccordeerd tegens overgave van haar huis in de Nieuwstraat tusschen de huisen van
R. Woltgrafft en Mr. Haverkamp ten behoeve van voorsz(chreven) Gasthuis.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis word
het verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeert, en dien ten gevolge aan de
Suppliante een Kostkopers proeve en het vacante huisie ter inwooning in voorschreven huis
toegestaan, mids daarvoor betalende een duizend caroli guldens eens.

402. Den 31 Augustus 1797, fol.81.
Op de Requeste van Hendrina Sent, weduwe C. Veltman, verzoekende, dat de kooppenningen
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voor het door haar verkogte huis aan Marten Haverkamp en deszelfs Ehevrouw voor eene
somma van een duizend guldens, door de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis,
voor den tijd van vijf jaaren op een jaarlijksche rente van vier percent, onder verband van dit
gekogte en daarnaast staande huis van den koper in voldoening van de kostkoopspenningen
ter gelijke somma mogen worden overgenoomen.
Was geapost: De Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis worden mids dezen
geauthoriseerd, om de uitgeloofde kooppenningen van het gelibelleerde huis ter somma van
een duizend guldens, in voldoening van de kostkoopspenningen door de Suppliante
verschuldigd over te neemen, en aan de kopers Marten Haverkamp en Jannigje Rams
Ehelieden tegens een rente van vier percent jaarlijksch te laaten behouden, den tijd van vijf
jaaren onder verband van het gedagte huis, als mede dat van de koopers daarnaast staande,
alles bij het Gerigtelijk hijpotheek nader te bepaalen.

403. Den 31 Augustus 1797, fol.81vo.
Op den Requeste van eenige leden van de Bataafsche gewapende Burgermagt deezer Stad, te
kennen gevende hoe zij geïnformeerd zijn dat in den jaare 1795 tegen de Burger L. Lammerts
thans Captein bij de Comp(agnie) Grenadiers van gemelde Burgermagt, omtrent beleedigende
uitdrukkingen over de tegenswoordige orde van zaken beëdigde kondschappen zijn
ingewonnen, waarvan zij verzogten dat hun pro debito salario copien mogten worden
uitgereikt.
Was geapost: In het verzoek ten requeste gedaan, kan niet worden getreeden, echter kan de
municipaliteit de Supplianten tot hunne gerustheid verzekeren, dat de informatien, die op den
10de, 11de en 12de Junij 1795 door het gerichte van Dirk van Marle, Cobus Warnar, Berend
Snel, Hendrik Lambrechts, Marten van Kwinkel, Claas Smit en en de geweermaker Verver
zijn genoomen geweest wegens rusie, die destijdes had plaats gehad tusschen Burgers en een
Bombardier, en daar de L(ieutenan)t Lammers mede ingemelleerd is geworden geene de
minsten klagten in zig bevatten, dat gem(elde) Lt. Lammers eenige beledigende uitdrukkingen
over de tegenswoordige order van zaken zou hebben gebruikt; dat zoo zulks ook plaats had
gehad, hij daarover door de Municipaliteit destijdes wel gecorrigeerd zou zijn geworden.

404. Den 6 September 1797, fol.82.
Op de Requeste van Jan Kentink, verzoekende dat de op Saturdag gestelden termijn in zijn
zaak tegen B. van Marle een dag mogte worden vervroegd en consensu partiam (gedeeltelijk)
gesteld op Vrijdag aanstaande.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten
gevolge de geprolongeerde termijn in de gelibelleerde zaak, een dag vervroegd, en dus gesteld
op vrijdag den agsten September aanstaande.

405. Eodem (6 September 1797), fol.82.
Op de Requeste van de weduwe Egbert van der Horst, verzoekende dat sij van de uitkering,
welke sij door de ontzetting van Aart Captein als Wagemeester door het laatst vorig bestier
gedaan, miste; thans weder mogte profiteeren.
Was geapost: De Suppliante word in haar vorig regt welke sij op deze uitkeering gehad
heeft, thands weder ten vollen hersteld.
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406. Den 7 September 1797, fol.82vo.
Op den Requeste van F.C. Beekman, te kennen gevende hoe hij door onkunde verzuimd heeft
de huwlijksgeboden van hem met G.A. de Greeve in de Gereformeerde Kerk gepasseerde
Zondag te laten gaan, overzulks verzogt dat de Kerkenraad mogt worden geauthoriseerd om
den eerst volgende Zondag, hem twee huwlijksgeboden op dien dag te geeven.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd en dien ten gevolge de
Kerkenraad geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

407. Den 11 September 1797, fol.82vo.
Op de Requeste van Dirk van der Kolk, als Beurtschipper op Deventer, houdende, dat hij in
de maand September 1796 door de destijdige president zijnde gelast geworden, 70 soldaten
vrouwen en een menigte kinderen na Deventer in sijn beurtschip te vervoeren, dat hij daarvan
geene betaling erlangt hebende en egter zeer veele posten, so wegens oppaarden, als de post
voor alle die perzoonen had aangewend en waarover de vorige Municipaliteit dikwerf hadde
aangesprooken dog te vergeefs; dat dezelve posten te zamen belopende eene som van vijf en
dertig guldens, verder om ten Requeste geallegeerde redenen verzogte, dat aan hem dezelve
mogten worden gevalideerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad worden aan den Suppliant voor
transport en andere door hem aangwende posten ten behoeve van de ten Requeste gemelde
soldaten vrouwen, en kinderen tot een dedomagement toegelegt agt en twintig guldens eens,
te betalen door den Ontfanger van de Stads Domeinen voor rekening van Stads Camer 1797.

408. Den 12 September 1797, fol.83.
Op de Requeste van Fredrica Wonneman, houdende dat sij zig geëngageerd hebbende met de
perzoon van J.J. Sorg een wettig huwlijk aan te gaan, dat zij het zelve ook reeds zoude
voltrokken hebben, dan dat haar vader daarin weigerende te consenteren en sij thands
meerderjarig zijnde, zig dieswegens daarover bij ons hadde moeten adresseren, en verzoeken
dat aan haar tegens haar vader N. Wonneman venia agendi mogte worden verleend.
Was geapost: De verzogte venia agendi word mids dezen geaccordeerd ten fine en effecte als
naar regten.

409. Den 13 September 1797, fol.83.
Op de Requeste van Zwier Jans, oudste zoon van Jan Zwiers, wonende op het Eiland, erve
No.19, verzoekende dat dit erve door zijn vader mogte worden afgestaan, en aan hem
Suppliant op dezelve conditien van verpagting op hem overgeschreven.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, word de overdoening van het
gelibelleerde erve No.19 mids dezen geaccordeerd.

410. Den 18 September 1797, fol.83vo.
Op de Requeste van de vier Roedendragers, en de Stalmeester dezer Stad, zig om nieuwe
mantels waartoe de tijd verschenen was hebbende geadresseerd, of dat in derzelver plaats hun
ieder vijftig guldens mogten worden geaccordeerd als te Deventer en te Zwol aan ieder
Roedendrager alle drie jaren voor mantelgeld word toegelegd, dan dat hun daarvoor zijnde
toegelegd f.35 - : - dieswegens verzoekende, dat aan hun die vijftien guldens welke haar door
het laatst vorig bestier waren onthouden mogten worden toegekend.
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Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad worden aan ieder der
Supplianten mids dezen toegelegd vijftien guldens, te betalen uit Stads Rentecamer van den
jaare 1797.

411. Eodem (18 September 1797), fol.83vo.
Op de Requeste van Philip Best, houdende dat een zijner beste melkkoejen op den 7 dezer in
het Bovenbroek zijnde ziek geworden, hij het zelve van daar na de Stad bij hem aan huis heeft
vervoerd, met intentie, dat wanneer dit beest niet beterde het zelve als slagtbaar zijnde te
voorkoming zijner schade zoude slagten dan dat hem op ordre van de tijdelijke president was
aangezegt dit beest niet te slagten, maar van deszelfs toestand dagelijks kennis te geven; dat
inmiddels dit beest zijnde komen te sterven, hij daardoor merkelijke schade heeft geleden,
doordien hij zelve niet tot zijn gebruik had mogen slagten; verzoekende dieswegens
eenigzints te mogen worden ondersteund en schadeloos gesteld.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word de Suppliant
gebeneficeerd met vijf en twintig goudguldens eens, te betalen uit dezer Stads Rentecamer
voor rekening van Stads Camer 1797.

412. Den 18 September 1797, fol.84.
Op den Requeste van Mr. C.G. van Baerle, als gevolmagtigde van de wede wijlen Hendrik
Gerritse Pompert, gewoond hebbende aan de Zandweg, verzoekende om redenen ten requeste
geallegeerd voor zijne p(rinci)palinne hetzij geheel of gedeeltelijk remissie van haar schuld
aan deeze Stad.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraar van de Geestelijkheid, kan in het verzoek ten
requeste gedaan niet worden getreeden.

413. Den 18 September 1797, fol.84vo.
Op den Requeste van Willem Derks, te kennen gevende hoe dat hij in de maand Junij 1796
door de Municipaliteit van Emmeloord als Veerman van daar op Campen zijnde aangesteld,
en van de destijdige Municipaliteit alhier mede had geobtineerd een soort van aanstelling, dog
daar dezelve in zig niet bevatte eigenslijke aanstelling als Veerman, en dan nog was geschied
door eer Municipaliteit bij de Valke van Campen voor onwettig verklaard, overzulks verzogt
dat hij in conformiteit van die van Emmeloord en vice versa op zodanige ordonantie en
instructie als zal bevonden te behoren.
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesteren word het verzoek ten requeste
geaccordeerd en dien ten gevolge de Suppliant tot ordinaris Veerman van hier op Emmeloord
en vice versa aangesteld op alle zodanige nadere te formeeren instructie als nodig geoordeeld
zal worden daarop te moeten worden vastgesteld.

414. Eodem (18 September 1797), fol.84vo.
Op den Requeste van B.H. van Guldenaar, gebooren van Munnik, verzoekende om redenen
ten requeste geallegeerd, remissie van vijf jaaren uitgang of thins van huis te Hasselt aan
deeze Stads Geestelijkheid zo verscheenen is geweest op Paasschen 1793, 94, 95, 96 en 97 en
haar leven lang daarvan te willen libereeren.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraar van de Geestelijkheid wordt het eerste
verzoek van de Suppliante geaccordeerd, en dien ten gevolge aan dezelve de vijf agterstedige
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jaaren thins aan de Geestelijkheid geremitteerd; wordende het verder verzoek geweesen van
de hand.

415. Den 28 September 1797, fol.85.
Op den Requeste van F.H. van Essen en P.J.H. van Eijs, gesepareerde Ehelieden te vooren
binnen deeze Stad gewoond hebbende, te kennen gevende, hoe zij, bij apointement van de 15
Junij ll. approbatie bekoomen hebben op een tusschen hun gemaakt accoord van verdeeling,
dog dat zij destijdes hebben vergeeten daarbij over te leggen een bereekening van het erve
Meunink met de onderhoorige katersteeden de Runneboom genaamd en den approbatie
daarover te verzoeken en dewijl die bereekening, die zij thans overlegde een gedeelte
uitmaakt van de onderlinge verdeeling der vastgheden tusschen de Requestranten op den 16
Maij (en) 17 Maij 1795, overzulks verzoekende dat dezelve thans overgelegd verdeeling mogt
worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het verzoek ten
requeste gedaan geapprobeerd, en dien ten gevolge de overgelegd bereekening van het
gelibelleerde erve, met het exhibitum hujus diei betekend, geapprobeerd en gevalificeerd.

416. Den 30 September 1797, fol.85.
Op den requeste van Jan Willem Biebeek, verzoekende de veniam aetatis voor desselvs zoon
Hendrik Jan Biebeek, oud ruim 20 jaar.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier word de verzogte venia
aetatis aan des Suppliants zoon geaccordeerd, ten fine en effecte als naar rechten.

417. Den 7 October 1797, fol.85vo.
Op den Requeste van Christina Ecker, wede van Marten Riegen, te kennen gevende hoe zij en
wijlen haar Eheman naar doode van haar dogter Femina Riegen hebben naar zig genoomen en
tot nogtoe opgevoed en onderhouden haar dogter bij F. Gunningh Jr. in echte verwekt met
name Anna Cathrina; dat zij zoowel met wijlen haar Eheman als naar zijn dood gewenscht
had de sorg van haar kleindogter te kunnen overlaten aan haar vader; dog daartoe volstrekt
ongeschikt is, en daar zij Requestrante door haar hooge jaaren en afnemende lichaamskragten
en zielvermogens zich buiten staat bevind om de vereischte sorg aan gem(elde) haar
kleindogter alleen te kunnen waarneemen: overzulks verzocht dat de reeds bij testamente van
haar en wijlen Eheman benoemde voogden C.V. Moulin en B. Nieuwenhuis benevens Jan
Kreps mogten worden gequalificeert en aangesteld om dadelijk met haar Requestrante de
voogdijschap te bewerkstelligen, terwijl zij aanneemt te zullen bekostigen hetgeen met
onderling overleg zal nodig geoordeeld worden ten beste van haar gem(elde) haar kleindogter
te kunnen strekken.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier worden de
persoonen van B. Nieuwenhuissen; C.V. Moulin en Jan Kreps mits deezen geauthoriseerd om
Christina Ecker, wede van Marten Riegen wegens haare hooge jaaren te assisteeren en
behulpsaam te zijn in de voogdijschap over haar kleindogter Anna Cathrina Gunningh bij
wijlen haar dogter Femina Rhiegen in echte verwekt.

418. Den 28 October 1797, fol.86.
Op derequeste van Fredrik Wolde, verzoekende twee gebooden op eene dag, om redenen ten
Requeste geallegeert.
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Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd.

419. Den 27 October 1797, fol.86.
Op de Requeste van J.F. Conradi, verzoekende dat bij zijn overlijden tot de administratie en
directie oever zijne nalatenschap tot zo lange zijne erfgenamen welke alle uitlandig zijn zig
alhier hunne vervoegd hebben mogen worden aangesteld A.L.W. Seijffart en E.J. Schultz.
Was geapost: A.L.W. Seijffart en E.J. Schultz worden mids dezen geauthoriseerd, ten fine
als bij de Requeste verzogt.

420. Den 4 November 1797, fol.86vo.
Op de Requeste van de Proc(ureur) G.L. Evers, als gevolmagtigde bediende van C..A.
Dudard in zaken C(ontr)a eener L.J. Thienpont, wegens injurie geventileerd voor het
vern(oemde) Scholten Gerigte dezer Stad, verzoekende, dat de Secretaris onder wie de
consignatie penn(ingen) ad f.200 - : - sijn gedeponeerd, mag worden gequalificeerd, dezelve
onder aftrek van alle deugdelijke betaling aan den Suppliant te mogen uittellen en dat in cas
van insufficientie van dien ter goeder rekening de gearresteerde mobilia door den Suppliant
moge worden verkogt en de penningen ontfangen.
Was geapost: De Secretaris Rambonnet word mids dezen gelast om de ten Requeste gemelde
consignatiegelden, naar aftrek van alle gedane deugdelijke betaling, als mede van de Jura
consignationis aan den Suppliant in zijne qualiteit uitte tellen; en word dan verder de
Suppliant p.q. mede geauctoriseerd om in cas van insufficientie ter goeder rekening de
gearresteerde mobilia te mogen verkoopen, en de geprovenueerde penningen daarvoor te
ontfangen.

421. Den 4 November 1797, fol.87.
Op den Requeste van Arend Hendriks, meier van een erve aan de Zeedijk in Mastenbroek
bijlangs de Dijkersteeg, toebehoorende aan het H(eiligen) G(eest) Gasthuis, doende jaarlijks
in pagt f.500 - : - , te kennen gevende dat hij met goedvinden van de Kerkmeesteren van
voorschr(even) Gasthuis voorneemens is op dat erve aan te leggen een boomgaard met een
cingel van meer dan 100 roeden en 2 breed, omgraven met een sloot, te beplanten met
IJpeboomen en Elshoud, alsmede nog een stuk land, het geen thans niets oplevert onder een
water molen te brengen, alles egter onder voorwaarden van in zijn gecontracteerde pagt nog
20 jaren langer te zullen continueeren, en dat de kosten van het geboomte met een nieuw te
makene houten hek bij het oprit, voor rekening van het Gasthuis zou zijn, dog de andere
onkosten voor rekening van de Suppliant, die mede verpligt zal zijn de boomgaard op den
duur met de nodige vrugtboomen ten uiteinde van de pagt te onderhouden en bij een eventueel
vertrek van het erve in een compleete staat overlaten, en op de verder daarbij bepaalde
schikkingen, verzoekende dat het voorschreven mogt worden geapprobeerd, en de
Kerkmeesteren gequalificeert dat geen het Gasthuis betreft.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis, wordt
het verzoek, ten requeste gedaan geaccordeerd en dien ten gevolgen de Kerkmeesters van
voorschr(even) Gasthuis geauthoriseerd ten fine als daarbij vermeld, mits de Requestrant
betaale bij expiratie der thans nog lopende pagtjaaren, en tijdens aanvang de tien latsten jaaren
pagt, telken reize voor plakkegeld de Sa. van vijf en seventig Car(oli) guldens.
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422. Den 4 November 1797, fol.87vo.
Op den Requeste van S. Wijngaard, Rector en O.Nuis, Praeceptor der Latijnsche School,
verzoekende eenig dedomagement voor het gemis van het gebruik der Latijnsche School en
dat daaruit voorspruiten de ongemakken en ongenaamheden van het School aan derzelver
huisen te moeten houden.
Was geapost: Op het rapport van Scholarcheren wordt aan ieder der Supplianten tot
dedomagement toegelegd jaarlijksch f.24 - : - van de tijd af dat zij het School aan derzelver
huizen hebben moeten houden beginnende 1mo Januarij 1795 en zulks tot zo lang het
Latijnsche Schooldom militairen zal zijn geoccupeerd, en door de Supplianten niet kan
worden gebruikt; te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen in zijn extra
uitgaave in te brengen.

423. Eodem (4 November 1797), fol.87vo.
Een dito van de Corrector Holkman om het zelvde verzoek, echter daarbij te kennen gevende
dat hij van het voorig bestier daarvoor reeds ontvangen had f.36 - : - .
Waerop het zelvde Apostil met bijvraging: zullende echter de reeds door de Suppliant
ontvangene f.36 - : - op order van het voorig bestier in voldoening van een en een half jaar
verstrekken.

424. Den 8 November 1797, fol.88.
Op den Requeste van Mr. Adriaan de Nijs, eigenaar van het landgoed Koldenhoven in
Veluwe onder Oldebroek en Heerde gelegen. Daarbij te kennen gevende, hoe dat hij van het
Provintiaal Collegie van Politie Finantie en Algemeen Welzijn in Gelderland geen permissie
of authorisatie kan krijgen om van het Algemeen Veld voor aangemelde zijn landgoed ter
cultuure te mogen afgraven enige morgen land, voor en aleer hij aan het zelve Collegie heeft
overgelegd declaratoir van alle zodanige persoonen, welke daar bij zijn geïnteresseert, waaruit
kan geblijken, dat zij daar in toestemmen; en dewijl onder die nabuurige landen zig ook
bevonden boerenerven toe behoorende aan het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis overzulks
verzogt, dat de Kerkmeesteren van gem(eld) Gasthuis mogten worden gequalificeerd om voor
zo ver dit Gasthuis betreft aan den Remonstrant zodanig declaratoir af te geven.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
na de verzochte Heiden Gronden persoonlijk te hebben geinspecteerd en de meiers van de
gelibelleerde Gasthuis erven daarover gehoord, word Remonstrant zijn verzoek geaccordeerd,
en hem dus, zo verren deeze vergadering betreft, gepermitteerd om ter breedte van zijn erve
den Koldenhoven en breeder niet, van het algemeene veld af te graaven 50 morgen; onverkort
allerzints eenieders voorig recht en bezittingen, en mids daardoor aan voorsch(reven)
Gasthuis erven geene schade wordt toegebragt: Wordende de Kerkmeesters van gem(eld)
Gasthuis gequalificeerd, om, wanneer zulks mogt worden gerequireerd aan den Remonstrant
van dit dispositief nader declaratoir af te geeven.

425. Den 9 November 1797, fol.88vo.
Op de Requeste van Nicolaas van Berkum Bijsterbos, verzoekende dat het bij Resolutie van
het laatst vorig bestier van den 4de Augustus 1796 vervat contract en met het vorig bestier
ingegaan door de tegenwoordige Municipaliteit mogte worden bekragtigd.
Was geapost: Op het Rapport van de tijdelijke Cameraars van de Stad word het verzoek ten
Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd en dien ten gevolge het bij Resolutie van het laatst
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vorig bestier van den 4de Augustus 1796 vervat contract door den Requestrant met het laatst
vorig bestier ingegaan in zoverre nodig geratificeerd.

426. Den 11 November 1797, fol.89.
Op den Requeste van Lammerdiena Fredriks, huisvrouw van Hendrik Kempers, te kennen
gevende hoe zij voor eene welbetaalde Sa. van penningen aan Andr(ies) van der Horst heeft
verkogt haar huis op de Oudestraat, en dat dewijl haar man kennelijk absent is, zij dus buiten
staat was om overdragt te kunnen doen overzulks verzogt, dat de Roedendrager van Rhoden
mogt worden geauthoriseerd om met haar Suppliante de overdragt in forma te doen.
Was geapost: Alzo de Suppliante haar man om kennelijke redenen buiten staat is gesteld van
overdragt te kunnen doen, zo wordt de Rhoedendrager W.H. van Rhoden geauthoriseerd om
de Suppliante in het gerigte te assisteeren, en met haar de overdragt van het gelibelleerde huis
in forma te passeeren.

427. Den 13 November 1797, fol.89.
Op den Requeste van Geesjen Wolters, wede van Hendrik van der Heijde, verzoekende,
binnen de bepaalde tijd te mogen trouwen, zijnde oud ruim 50 jaren.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeerd en dien ten gevolge de
Suppliante gedispenseerd van de dispositie rechters diene strijdig.

428. Den 15 November 1797, fol.89vo.
Op de Requeste van Maria Canneman, zederd veele jaaren met wijlen haare zusters onder de
firma van de Gezusters Canneman, negotie in bonten enz. gedaan hebbende, na haaren dood
onder dezelve firma voortgezet, en al nog continuerende, thans wegens een samenloop van
ongelukkige omstandigheden, hare boedel dermaten bezwaard vind, dat sij te rade heeft
moeten worden dezelve geheel en al aan hare crediteuren te cideren zulks doende bij dezen
ten fine en effecte als na regten; verzoekende dieswegens, dat de crediteuren mogen worden
opgeroepen, en Curateuren uit dezelve benoemd om hare boedel tot liquiditeit te brengen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier gehoord hebbende,
de praesente crediteuren van den gecedeerden boedel ten requeste gemeld, worden de
Advocaat Abr. Stennekes, en de Procurator J.C. Evers, als genomineerde Curateuren van
dezen boedel, mids dezengeauthoriseerd ten fine en effecte als naar regten.

429. Den 23 November 1797, fol.89vo.
Op de Requeste van Berend Eman, Castelein in de Stads Herberg over de Vischbrug,
verzoekende om breedvoerige ten Requeste geallegeerde redenen, eenige remissie van pagt,
jaarlijksch bedragende f.275 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant het
jaarpagt verschenen Petri 1796 geremitteerd onder deze conditie wanneer hij voor den eersten
Januarij 1798 het jaarpagt verschenen Petri 1797 ten comptoire van den Ontfanger der
Domeinen promptelijk zal hebben voldaan.

430. Den 30 November 1797, fol.90.
Op de Requeste van A. Kniphorst, weduwe van de Weijde tot Meppel, te kennen gevende, dat
sij van haare domiciliairen Rigter permissie geobtineerd hebbende eenige vaste goederen van
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haar en hare kinderen alhier te mogen verkopen; verzoekende dat de Municipaliteit dezer
Stad, als territoriale Rigters deze verkoping zo verre de minderjarige betreft moge accorderen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd en dien ten
gevolge de Suppliante geauthoriseerd, om de gelibelleerde goederen ten overstaan van de
Hoofdlieden in het Broederquartier te mogen verkopen en naar ingekomen betaling van de
verkogte goederen transport te doen.

431. Den 4 December 1797, fol.90.
Op de Requeste van Gerrit Kamphoff en Aaltje Albers, verzoekende dat zodanig contract als
zij met de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis van een Kostkopers proeve en
voor f.350 - : - bij de voorgaande Municipaliteit is geaccordeerd mag worden geratificeerd.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis word het
gelibelleerde contract van drie honderd en vijftig guldens geratificeerd.

432. Den 7 December 1797, fol.90vo.
Op den Requeste van J. Rinkelaar en R. Westerhof, verzoekende, dat hun pupill Willem
Jochems, oud in zijn 5de jaar, in het Armeweeshuis mag worden verpleegd als zijnde zijne
goederen niet toereikende om dezelve te alimenteeren.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Armeweeshuis, worden de
Buitenvaderen van voorschr(even) huis geauthoriseerd het gelibelleerde kind in het zelve op
te neemen en te verpleegen.

433. Den 13 December 1797, fol.90vo.
Op den Requeste van R.J. Woltgraft, verzoekende dat de ontvanger van de Ecclesiastique
goederen mogt worden geauthoriseerd aan den Suppliant te voldoen de resteerende
f.154 - : - die dezelve nog hebben moet wegens de proceduure van de erfgenamen en Goeds
Heeren van IJsselmuiden tegen de loges en huijslieden.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, word de Ontvanger
der Ecclesiastique goederen geauthoriseerd aan den Suppliant te betalen de gelibelleerde
f.154 - : - .

434. Den 16 December 1797, fol.91.
Op den Requeste van Hendrik Teunis, verzoekende binnen de bepaalde tijd te mogen
hertrouwen zijnde zijn vrouw in de maand September ll. overleden.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan, wordt geaccordeerd, en dien ten gevolge de
Suppliant gedispenseerd van de dispositie rechtens deeze strijdig.

435. Den 16 December 1797, fol.91.
Op den Requeste van Jan Kloosterman, huurder van de zogenaamde 10 morgen gelegen in het
Zalker Broek en toebehorende aan het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis voor f.85 - : jaarlijks geeindigd Martini 1797, te kennen gevende dat hij met de Kerkmeesteren is
geconvenieerd om het zelven nog voor 6 jaaren tegens betaling van een honderd in pagt te
zullen houden reeds nu en op Martini 1801 betalende voor plakkegeld daar en boven 10
guldens en verder op conditien zoals het zelver de laatst voorige reijze door hem is gepagt
geworden.
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Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
word het verzoek ten Requeste gedaan, geaccordeerd, en dien volgens het met de
Kerkmeesters van het gem(eld) Gasthuis gecontracteerde geapprobeerd, mids dezelve dan nog
boven de beloofde pachtpenningen ad f.100 - : - betaale ordinair en extraordinaire lasten de
onraade maake als meede het kribbe geld ten zijnen lasten nemen.

436. Den 18 December 1797, fol.91vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd authorisatie om het agter wezen van
Hendrik Lammers als de pacht overgenomen hebbende van Wolter Dekker van vier akkers op
Camperveen, met middelen rechtens te mogen invorderen.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
worden de Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

437. Den 21 December 1797, fol.91vo.
Op de Requeste van de weduwe Gerrit Klaassen, meijersche op het erve bij de Hasselerdijk in
het Schoutampt van Genemuiden, behorende aan het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis dezer
Stad, te kennen gevende dat sij dit erve door mesten, slooten, maaijen van russchen enz.
genegen zijnde te verbeteren, wanneer haar het zelve voor den tijd van twaalf jaaren mogte
worden aangeschreven zulks verzoekende bij dezen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
word de pagt ven het gelibelleerde erve geprolongeerd den tijd van twaalf jaaren, op conditie,
dat de voorgeslagene verbeteringen ten Requeste gemeld, zo spoedig doenlijk worden
begonnen en jaarlijksch voortgezet en dat den Suppliante dan in plaats van zeventig guldens
boven de betaling van de lasten, waarmede dit erve bezwaard is, tot een jaarlijksche pagt geve
eene somma van tagtig guldens, en daarvan de plakkegelden, bij expiratie van ieder zes jaaren
aan de tijdelijke provisoren en kerkmeesters betalen.

438. Den 21 December 1797, fol.92.
Op de Requeste van Jacob Driessen, meijer van het eerste, en Peter Clasen, meijer van het
twede halve erve gelegen onder Cenemuiden, toebehorende aan het G(eertruij) en C(atharina)
Gasthuis dezer Stad, ieder voor 70 guldens jaarlijks eindigende Petri 1799 of Martini 1798, te
kennen gevende ter betere beheringe dezer erven, en om derzelver meerder voordeel en
specialijk op conditien van de daarin leggende camp, of zogenaamde Dorheijde groot circa 4
morgen, nu bij hun te samen bemeijerd, voor hunne rekening op de halfscheid af te graven en
de aarde ter reparatie van dijken te verlijken, wanneer sij voor den tijd van vier en twintig
jaaren in deze pagt mogten continueren, verzoekende, dat zulks aan hen mag worden
geaccordeerd mids betalende ieder in plaats van 70, honderd guldens.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
word aan de Supplianten de verzogte prolongatie van pagt voor den tijd van vier en twintig
jaaren geaccordeerd op deze conditien, dat de doorgraving van de gelibelleerde camp van dit
erve en de verlijking der uitkomende aarde door hun op derzelver eigene kosten zal gedaan
worden, dat sij de toepagt van een vierde boter, en alle de lasten, waarmede dit erve bezwaard
is, als van ouds betalen, en dan in plaats van zeventig, thands ieder van hun halve gepagt erve
jaarlijksch tot pagt geven eene somma van een honderd twintig guldens, en daarvan ook alle
zes jaaren de plakkegelden van ieder half erve ad vijftien guldens aan Provisoren en
Kerkmeesters voldoen.
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439. Den 23 December 1797, fol.92vo.
Op de Requeste van Willem Gerrits, woonende op de Hoogte, zijnde een erve van ‟t Pesthuis,
geleegen aan de Zandberg, verzoekende twaalf bouwakkers gelegen op de hoogte van de
Zandberg, thans aan verschillende persoonen verhuurd, en welke pagtjaren met aanstaande
Petri staan te expireeren, als zes gelegen voor zijn erve, tegens betaling de huurpenningen
waar voor dezelve thans zijn verhuurd voor de tijd van zes agtereen volgende jaaren,
beginnende met Petri eerstkomende in huur te mogen hebben.
Was geapost: Op het rapport van d‟ administrateur van den Beld, wordt het verzoek, ten
requeste gedaan, geaccordeerd, zo als het legd; en dien ten gevolge de gelibelleerde twaalf
bouwakkers aan den Suppliant voor 6 jaaren in huur afgestaan tegens zodanige
pagtpenningen, als dezelve bij de laatste publieque verpagting hebben gedaan, mits door de
Suppliant aan een der tegenwoordige pagters Berend Evertsz worde gelaten het akker door
dezelve thans wordende bemeierd tegens de pagt door hem tot hier toe betaald, blijvende
echter in alle gevallen de Suppliant aanspraakelijk voor het geheele montant der
pagtpenningen van alle de twaalf akkers.

440. Den 28 December 1797, fol.93.
Op de Requeste van Jacob Beekman pro se, Dnus. J. Goede als in huwlijk hebbende Susanna
Hulleman, J.J. Fels als mede voogd over de minderjarige kinderen van Johanna Geertruid
Beekman bij wijlen M. Oostenrijk in egte verwekt en H. de Bruin met Gt. Oostenrijk als
testamentaire voogden over Johannes Christoffer Beekman of descendenten haar aandeel in
de erfportie van wijlen Susanna Maria Roeters, weduwe wijlen J.C. Beekman, alle te zamen
met de minderjarige Susanna Adriana Beekman, dogter van wijlen Daniël Beekman ingevolge
testamentaire dispositie van den 13 Junij 1787 erfgenamen van wijlen dezelver moeder en
grootmoeder Susanna Maria Roeters voornoemd, te kennen gevende dat zig in dezer boedel
bevinden vier parceelen vaste goederen, welke tot liquidatie des boedels noodzakelijk moeten
worden verkogt, verzoekende dat daartoe een dag mag worden vastgesteld, en het interrest
van de minderjarige Adriana Beekman door twe voogden daartoe te nomineren waargenomen.
Was geapost: De dag tot de verkoping der gelibelleerde goederen ten overstaan van de
respective Hoofdlieden word mids dezen gepraefigeerd op Maandag den 15 Januarij 1798. En
worden de Eerw. Dns. Hillebrand, Predikant van de Luthersche Gemeente dezer Stad, en
Hendrik de Bruin, mids dezen geauthoriseerd, om de belangens van de minderjarige Susanna
Beekman, dogter van wijlen Daniël Beekman bij deze verkoping, in alles ten uiteinde toe
waar te neemen, en al dat geen te verrigten hetgeen derzelve voogden praesent zijnde zouden
kunnen en moeten doen.

441. Den 28 December 1797, fol.93vo.
Op den Requeste van Dirk Ekkelboom, verzoekende dat hem mogt worden geaccordeerd om
zijn huisvrouw Anna Lankhorst, wegens de droevigen omstandigheid waarin zij zig bevind
van zomwijlen genoegzaam als dat en zinneloos te zijn en daardoor onheilen te vresen zijn,
voor een zekere tijd met voorkennis van de famillie op het Camper Eiland te mogen
besteeden.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan, geaccordeerd, zoals het legd.

442. Den 28 December 1797, fol.94.
Op den Requeste van Matheus Brandenburg, als voogd over de minderjaarige persoon van
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P. van Ingen, gebooren Groot Burger, verzoekende om redenen ten requeste gealegeerd, dat
voorm(elde) zijn pupil in het Groot Burger Weeshuis mogt worden geplaatst.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis worden de
Buiten Vaders van gem(eld) huis geauthoriseerd het gelibelleerde kind in het zelve op te
neemen en te verpleegen.

443. Den 4 Januarij 1798, fol.94.
Op de Requeste van Frans Gunningh Senior, als pagter van dezer Stads Turfaccijs over den
afgelopen jaare, verzoekende wegens geledene schade eenig dedomagement.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant op
deszelfs pagt van den Turfaccijs over den jare 1796 mids dezen geremitteerd eene Sa. van
vijftig guldens eens.

444. Den 4 Januarij 1798, fol.94vo.
Op den Requeste van Aalt Peters, meier van het erve op het Zuideinde van Camperveen,
toebehoorende aan het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis, verzoekende om redenen ten
requeste geallegeerd het voorschr(even) erve nog voor een volgend pagtjaar te moogen
hebben.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
word het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, mids de Suppliant dan nog boven de
oude pacht van f.80 - : - en het plakkegeld, jaarlijks en alle jaren levere een gemest varken,
zwaar niet minder dan 180 lb. (libra, pond) aan het voorschr(even) Gasthuis.

445. Den 7 Januarij 1798, fol.94vo.
Op den Requeste van Willem Brants, meijer op het erve Staltenberg in Oosterwolde;
verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd voorschr(even) erve nog voor een pagtjaar
in huur te mogen hebben voor f.60 - : - in plaats van f.70 - : - .
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
wordt het verzoek ten requeste gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolge de Suppliant het
gelibelleerde erve nog voor een volgende pagtjaar toegestaan voor een jaarlijksche Sa. van
f.60 - : - , mids betalende het ordinaire plakkegeld daar boven.

446. Den 9 Januarij 1798, fol.94vo.
Op den Requeste van Jan Beers, meier op een van de erven van het G(eertruij) en C(atharina)
Gasthuis te Wesep: verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, dat hem een jaar
schuldigen roggepacht mag worden geremitteerd en het erve voor een volgend pachtjaar
aangeschreven.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, zoals het legd.

447. Den 15 Januarij 1798, fol.95.
Op den Requeste van Willem Aars in Mastenbroek, verzoekende nog voor een volgend
pachtjaar á 6 jaaren in de pagt te mogen worden gecontinueerd van de 6 morgen lands van de
Geestelijkheid in Mastenbroek, genaamd de Goudkampjes.
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Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt de Suppliant
nog voor een volgend pagtjaar in de pagt van de gelibelleerde landen gecontinueerd voor de
Sa. van f.48 - : - ‟s jaars, mids daar en boven betalende het ordinaire plakkegeld.

448. Den 17 Januarij 1798, fol.95.
Op den Requeste van J. Lemker van Breda en A.J. Lemker, als Executeuren Testamentair van
wijlen jufv(rouw) H.H. Lemker van Breda, te kennen gevende dat de overledene bij haar
leven in het begin van de maand December 1797 hadde verkogt een huijs en stal in de
Prinsestraat voor f.325 - : - , dog door haar schielijk overlijden daarvan geen overdragt had
kunnen gedaan worden, overzulks verzogten dat zij tot die overdragt mogten worden
geauthoriseerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de
Requestranten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

449. Den 17 Januarij 1798, fol.95vo.
Op de Requeste van Dirk Dirks, Gerrit Gerrits en Abraham Aarts, alle drie meijers van deze
Stad en ten tijde van den doormarsch der Engelsche Troupes door de Regering alhier geprest
geweest, om met derzelven wagens en paarden, de goederen van die troupes te moeten
brengen tot aan de Swarte Sluis, dan dat sij genoodzaakt waren geworden dat wel 25 uuren
verder voort te trekken; en dat zij op die reis alle derzelver wagens hebben moeten agterlaten,
en dat daar en boven ieder hunner knegten wel f.17 - : - hadden verteerd, verzoekende in
dezen naar billijkheid te mogen worden gededomageerd.
Was geapost: Op het Rapport vande Cameraars van de Stad word aan ieder der Supplianten
Dirk Derks, gerrit Gerrits en Abraham Aarts geaccordeerd een somma van twintig zilvere
ducatons, en word dien ten gevolge de Ontfanger dezer Stads Domeinen geauthoriseerd, om
op de pagt van ieder dezr voorsr(even) meijeres sodane som van twintig zilvere ducatons te
valideren.

450. Den 18 Januarij 1798, fol.96.
Op de Requeste van de weduwe J. Bruins, verzoekende remissie van twe jaren uitgang van
hare twe huisen bij de Hagenpoort ter Sa, van f.15 - 8 – over de jaren 1796 en 1797.
Was geapost: Wanneer de Suppliante het jaar uitgang verschenen Paschen 1797 voor den
eersten Februarij 1798 promptelijk ten comptoire van de Ontfanger der Stads Domeinen zal
hebben betaald, zal aan haar als dan het jaar uitgang verschenen Paaschen 1796 worden
geremitteerd.

451. Den 20 Januarij 1798, fol.96.
Op den Requeste van D.G. Escher, aangestelde Scholtus van IJsselmuiden, verzoekende alhier
vergunde aarde.
Was geapost: De verzogte vergunde aarde word mits dezen geaccordeerd en toegestaan,
doch niets anders als ten aanzien van het passeeren van reëele Gerichts Acten, van
Transporten, Hypothecatien en Gerichtelijke bekentenissen en geene andere, welke Acten
anderzints onder de Jurisdictie en op grond van het Gerichte, waaronder de verkogte en
verbonde goederen gelegen zijn, zonder mede worden gepasseerd; en voords, om in cas van
nood, en in zaaken geen uitstel lijdende, alhier in de Jurisdictie van de stad, Banken te
moogen spannen tot contentieuse doch niet tot voluntaire zaaken.
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452. Den 21 Januarij 1798, fol.96vo.
Op den Requeste van Albert Jan Borghart, verzoekende dat hij zijn plaats, welke hij ter
berging en bereiding van Twieg met rasterwerk bijlangs den IJssel van de Stad in gebruik
heeft mag uitzitten voorwaards, gelijk strokende met de planket van de hofgrond van Jan
Lankhorst aldaar.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant
gepermitteerd, om het gelibelleerde rasterwerk voorwaards na den IJssel vooruit te zetten,
gelijk strokende met de zig aldaar bevindende hofgrond van Jan Lankhorst, tot
wederopzeggens toe; mids dit werk beginnende en voltooijende met overleg van dezer Stads
Architect, en ten genoegen van Cameraers en Rentmeesters van de Stad.

453. Den 24 Januarij 1798, fol.97.
Op de requeste van Caspar Urbanus en Pieter Snel, verzoekende elucidatie of buiten de
f.50 - : - van de raad van Administratie nog de oude betaling van de penningen der
koehouders aan hun als Burger Tambours geschieden zal.
Was geapost: Dewijl door de Organisatie der gewapende Burgerwagt, de
aanstellingenbetaaling der Tambours is verbleven aan de Raad van Administratie en
dieciplinen, worden de Requestranten aan deselve gerenvoijeerd.

454. Den 29 Januarij 1798, fol.97.
Op de Requeste van Philip Kwans, zig als borge hebbende ingelaten voor de perzoon van
Bateram wegens een verkogt huisie aan het Bolwerk, beswaard met een recognitie
ad f.2 - 16 – jaarlijksch, waarvan thans twe jaren verschuldigd zijn, en daar voor hij als borge
word aangesproken door den Ontfanger der Stads Domeinen, verzoekende in dezen te mogen
weten of hij tot deze betaling gehouden is.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad worden de gelibelleerde jaaren
recognitie ad vijf guldens twaalf stuivers te zamen, verschenen Paaschen 1796 en 1797, mids
dezen geremitteerd.

455. Den 30 Januarij 1798, fol.97vo.
Op den Requeste van Anna Hemans, Ehevrouw van Hendrik Brabber, verzoekende, om
redenen, ten requeste geallegeerd dat de persoonen J. Mettellman en W. Kahl mogten worden
geauthoriseerd tot Executeuren van haar testament en tevens tot voogden over haar innolate
Eheman.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de persoonen
van J. Mellman en W. Kahl geauthoriseerd ten als bij requeste vermeld.

456. Den 31 Januarij 1798, fol.97vo.
Op den Requeste van Johannes Bos, verzoekende veniam aetatis voor desselfs zoon
Wilhelmus Bos, oud in zijn 23ste jaar.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier word de verzogte venia
aetatis geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten.
457. Den 1ste Februarij 1798, fol.98.
Op de Requeste van Jacob Brandenburg, en Jacob Berghuis, als Curateuren van de bij
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provisie onder curateele gestelde Hendrina de Rooij, om breedvoerige ter Requeste
geallegeerde redenen verzoekende dat de voogden Strubberg en van Ingen van Hendrina de
Rooij van derzelver voogdijschap mogen rekening doen, en dat sij mogen worden
geinformeerd hoe zig te gedragen omtrend een verpande obligatie ad f.1500 - : - voor schuld
van de moeder, alsmede van eene obligatie ad f.750 - : - verbonden aan Isacq Abrahams.
Was geapost: De beklaagde voogden van Hendrina de Rooij word mids dezen geinjurgeerd
van hunne gehouden administratie te doen behoorlijk rekening bewijs en reliqua binnen den
tijd van vier weken, te rekenen van den dag van heden; kunnende op het verder verzoek ten
Requeste gedaan als nog niet worden gedisponeerd.
458. Den 5de Februarij 1798, fol.98.
Op den Requeste van Claas Visscher Moulin, verzoekende om redenen ten requeste
geallegeerd, dat iemand bij hem mogt worden gequalificeerd om de belangen van G.
Wolvekammer en desselfs huisvrouw C. de Waal, die van elkanderen gescheiden waren waar
te neemen, zijnde hij Suppliant door dezelve bij testament benevens wijlen B. Twent tot
executeuren aangesteld.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier; word de
persoon van Bernardus van de Wall geauthoriseerd ten fine als bij request vermeld.

459. Den 8 Februarij 1798, fol.98vo.
Op den Requeste van Jan Frank, huurder van het zogenaamde Zuuren erve bij form van los
land, gelegen op Camperveen, toebehorende aan het H(eiligen) Geest) Gasthuis, te kennen
gevende, dat hij bij her voorig bestier het zelve heeft gepagt gehad op naam voor nog ses
volgende jaaren voor f.80 - : - in plaatse van f.75 - : - jaarlijksch, verzoekende dat zulks mag
worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, zoals het legd.
460. Den 8e Februarij 1798, fol.99.
Op den Requeste van Femmina Valckenier, wede Jurrien de Greeve, verzoekende venia
aetatis voor haar twee minderjarige kinderen met namen Helena Clasina, oud den 26 Maij
1798, 25 jaren en Helmich Jan, oud den 10 Maij 1798, 23 jaren.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier word de verzogte
venia aetatis geaccordeerd ten fine en effecte als naar rechten.

461. Den 12 Februarij 1798, fol.99.
Op den Requeste van Jan Glaser, verzoekende een Advocaat pro Deo in zodanige proceduire
van Injurie als hem door Egtb(ert) de Rooij aan de laagen bank is aangedaan en dat het
termijn om aanstaande Vrijdag den 26 deezer de stukken te exhibeeren mogt worden
geprolongeert voor vier weeken.
Was geapost: De verzogte prolongatie van vier weeken word mids deezen geaccordeerd,
kunnende op het eerste verzoek voor alsnog niet worden gedisponeerd.

462. Den 19 Februarij 1798, fol.99vo.
Op de Requeste van J. Glaser, zederd Augustus 1796 tot Augustus 1797 als Horenblaser
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onder de Compagnie Jagers dezer Stad en geen betaling daarvoor ontfangen hebbende;
verzoekt dieswegens te mogen voldoening erlangen.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie tot de oude Burgerkrijgsraad word aan den
Suppliant wegens gedane diensten als Horenblaser ten Requeste gemeld, mids dezen
geaccordeerd een douceur van vijf en dertig guldens eens, te betalen uit dezer Stads
Rentekamer.

463. Den 2 Maart 1798, fol.99vo.
Op den Requeste van Dirk van Grafhorst en Petrus van Gelder, als voogden over de
minderjaarige dogter van Frans Harms Wolf, verzoekende te mogen worden geauthoriseerd
om het huis van Otto Kroon te doen verkoopen waarop f.800 - : - van hun pupil Gerichtelijk is
leggende, die zij aan gem(elde) O. Kroon hadden opgezegd en hij ook aangenoomen had te
restitueeren, dog waaraan door hem niet word voldaan.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier worden de
Supplianten geauthoriseerd om den gwoone middelen rechtens te mogen aanwenden tot
bekooming van de gelibelleerde agthonderd guldens.

464. Den 1 Maart 1798, fol.100.
Op den Requeste van Coenraad Cordemond, als in huwlijk hebbende Geertje Stroombergen,
te kennen gevende dat circa 17 jaren gepasseert zijn vrouwe broeder Christiaan Stroombergen
zig in stilte heeft geabsenteerd zonder dat men ooit iets van hem heeft gehoord, en daar het
waarschijnlijk is, dat dezelve niet meer in leven is, over zulks verzoekende dat de voogden
P. Ril en H. Scheper, die nog f.19 - : - van d‟ouderlijke boedel van gem(elde) zijne broeder
onder zig hebben, mogten worden gequalificeerd aan hem Suppliant, als in huwlijk hebbende
de eenige zuster te moeten doen rekening en betaling van voorschr(even) penningen.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier kan voorals nog, en
zolang de Suppliant het overlijden van zijn vrouws broeder niet zal hebben aangetoond ten
minste meerder zekerheid daarvan hebben opgegeeven, in het verzoek ten requeste gedaan
niet worden getreeden.

465. Den 1 Maart 1798, fol.100vo.
Op den Requeste van E. van Diemen van Lamsweerden, te kennen gevende hoe hij bij
resolutie van den 25 April 1782 wegens aanhoudende zwakheid is ontslagen geworden van
zijne dienst als Predikant, dog tevens aan hem toegestaan om wanneer hij zig wederom in
staat mogt bevinden, bij eene voorvallende vacatuure in zijn rang te kunnen toetreeden en
intusschen alle verdere previlegien als ordinaris werkelijk Predikant deezer Stad in alles te
blijven behouden; dan nadien hij van die gereserveerden wederopneeming van zijn dienst tot
nog toe geen gebruik heeft kunnen maken en ook geen hoop is van zulks, weder te kunnen
doen, hij over zulks het besluit had genoomen om van dien voorbehoudene betrekking op de
bediening van Predikant deezer Stad met den aankleeve vandien geheel zal te desisteeren,
verzoekende over zulks met betuiging van zijn dankzegging voor hetgeen hem was
toegestaan, zo verre zulks nodig mogt zijn, van zijne gereserveerde betrekking op de post als
ordinaris werkelijk Predikant deezer Stad voortaan geheel en volledig ontslagen verklaard te
mogen worden.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeerd, en dien ten gevolge de
Suppliant, zo verre deeze vergadering aangaat van zijn betrekking op de post als ordinaris
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Leeraar deezer Stad met den aankleeve van dien, zo als aan hem bij resol(utie) van den 25
April 1782 was toegestaan geheel en al ontslagen verklaard.

466. Den 10 Maart 1798, fol.101.
Op den Requeste van Harm Egberts Jonker, woonende onder Mastenbroek, verzoekende te
mogen continueeren in de resteerende pagtjaren van het erve van de Geestelijkheid, zo als de
overledene weduwe van Jan Riesebos het gepagt had, tegens betaling jaarlijks der bedomngen
pagtpenningen en opdezelve conditien als wijlen de wede van Jan Riesebos.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid wordt het verzoek ten
requeste gedaan geaccordeerd, zo als het legd.

467. Den 12 Maart 1798, fol.101vo.
Op de Requeste van C.J. de Vriese, verzoekende dat de capitalen door hem op onderscheidene
tijden als op den 18 Julij, 15 Nov(ember) 1794 en op den 14 Dec(ember) 1795 aan de Stad
tegens maandgeld ter leen opgeschoten, te zamen bedragende de somma van zesduizend
guldens capitaal, op derzelver eerstkomende respective verschijndagen of binnen 2 á 3
maanden daarna aan hem una cum interesse promptelijk worden opgelegt en betaald.
Was geapost: De tijdelijke Cameraars van de Stad worden mids dezen gelast, om de
respective maandelijksche verschijndagen in de maand Augustus eerstkomende hetzij uit die
in camers voorhanden zijnde penningen, of bij ordonnantie op den Ontfanger dezer Stads
Domeinen te restitueren en af te lossen.

468. Den 12 Maart 1798, fol.101vo.
Op den Requeste van Otto Kroon en Christina Nieuwenhuis Ehel(ieden), te kennen gevende,
hoe zij door ongelukkige omstandigheden deszelve boedel met zo veele schulden is
overlaaden; dat zij buiten staat zijn die te kunnen voldoen, en dewijl crediteuren niet willen
accordeeren nog uitstel verleenen over zulks verzogten dat aan hun mogt worden verleend
Cessie benorum ten fine en effecte als naar rechten.
Was geapost: Op rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier word de verzogte Cessie
Bonorum geaccordeerd en tot Curatoren in dezelve boedel aangesteld Abr(aham) Stennekes
en Dirk van Grafhorst.

469. Den 15 Maart 1798, fol.102.
Op den Requeste van Jochem Evers, in huir hebbende Stadsland, genaamd de Hooge
Boomen, verzoekende remissie van zijn verschulde pagt, en ontslagen de huire van dit land.
Was geapost: Op het Rapport van de Administrator van de Vulmole word de Suppliant
deszelfs verschuldigde pagt geremitteerd, en hij vervolgens van zijn pagt ven het gelibelleerde
land ontslagen.

470. Den 17 Maart 1798, fol.102.
Op de Requeste van Jan Volders, verzoekende deszelfs ontslag als Klapperman.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en den
Suppliant dien ten gevolge van deszelfs post als Klapperman ontslagen.
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471. Den 21 Maart 1798, fol.102vo.
Op den Requeste van Hein Pronk, oud 62 jaar, gebooren te Vollendam, verzoekende
approbatie van zodanig accoord als hij met de Kerkmeesteren van het G(eertruij) en
C(atharina) Gasthuis heeft aangegaan omtrent een Kostkopers proeve in voorschr(even) huis
waarvoor hij zou betaalen de Sa. van twaalfhonderd guldens en de wooninge hebben bij de
bakkerij in een klein huisgezin.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge de Kerkmeesteren
geauthoriseerd op de gelibelleerde voorwaarden aan den Suppliant de Kostkopers proeve in
voorschr(even) huis te accordeeren.

472. Eodem 21 Maart 1798, fol.102vo.
Op den Requeste van Mr. Abr(aham) Stennekes en Proc(ureur) J.Ch. Evers, als Curatoren in
de gecedeerde boedel van Maria Canneman, te kennen gevende hoe zij in die boedel
gevonden hebben een voordeelige pretensie van f.2200 - : - wegens verkogte winkelgoederen
aan den Koopman Isaak Abrahams, en daar zij geene andere goederen in de winkel gevonden
hebben, geene geringe suspicie hebben gekreegen; dat die aan Isaack Abrahams verkogt in
fraudem creditorum zouden zijn veraluneerd, te meer daaroft Canneman reeds gerichtelijk
wierd aangesprooken; dat voorn(oemde) Isaacq Abrahams die goederen zou hebben gekogt
om in 3 termijnen te betalen, ook d‟eerste termijn aan hun requestranten heeft doen
offereeren, hetgeen zij gemeend hebben niet te mogen aanneemen, maar vooraf ten voordeele
der crediteuren van derzelve te moeten verzoeken inventaris der gekogte goederen.
Dat gem(elde) Isacq Abrahams niet daar tegens eene gave, zonder eenige bij gevoegde
reserve of clausule quitantie, de kooppenningen willende uitreiken, en hun requestranten heeft
doen offereeren of om d‟eerste termijn kooppenningen te ontfangen of de goederen terug te
neemen met aanbieding, indien zij requestranten zulks mogten verkiesen; als dan zelfs of voor
hun te doen maken een inventaris van de goederen dewijl hij voorgeefd daartoe buiten staat te
zijn.
Dat zij Requestranten hun wel volgens hun begrip Isacq Abrahams verpligt zoud zijn zelff een
inventaris te maken, echter wel geneegen zoude zijn tot voorkoming van proceduire dezelve
voor hun te doen maken, dan om alle captien voor te komen, dezelve liever op de voor hun
zekerste of voor de gezamentlijke crediteuren het meest geloof verdiende wijze geformeerd
zagen; verzoekende overzulks dat twee deezer Stads Roedendragers tot het formeeren van die
inventaris mogte worden geauthoriseerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de
Roedendragers W.Lammers en W.H. van Rhoden geauthoriseerd ten fine als bij requeste
vermeld.

473. Den 22 Maart 1798, fol.103vo.
Op de requeste van de Raad van Administratie en Discipline der gewapende Burgermagt
dezer Stad, verzoekende dat tot hare bijeenkomst het gebruik van de Hagenpoort mogte
worden geaccordeerd, en eenige defecten en kleinigheden welke tot haar gebruik noodzakelijk
moeten veranderd worden door den Stads Architect mogen worden verbeterd.
Was geapost: Aan de Raad van Administratie en Dicipline der gewapende Burgermagt dezer
Stad word provisioneel en tot nadere dispositie het gebruik van de Hagenpoort mids dezen
geaccordeerd; so egter, dat er een behoorlijk vertrek ter dispositie van de Stad overblijve, om
bij gelegenheid te kunnen dienen tot een civile gijseling.
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474. Den 22 maart 1798, fol.104.
Op den Requeste van de Buitenvaderen van het Groot Burger Weeshuis, te kennen gevende,
hoe de ouderloose en in gem(eld) huis verpleegd wordende ouderloose Antonij Pieter van
Ingen in eigendom is toebehoorende een huis staande agter de Nieuwe muur de Drie
Stokvisschen genaamd, bewoond door Johannes Hector en Willemina van Ingen Ehel(ieden),
welk huis door de vader A.P. van Ingen voor de Sa. van f.50 - : - jaarlijks is verhuurd en op
welke huurpenningen door J. Hector is voorgeschooten f.1150 - : - dat boevendien bevonden
is dat gem(eld) huurder nu met een en ander te samen moet hebben f.1919 - 4 - 12 ingevolge
daarbij overgelegde rekening en zij Suppliante dus verpligt zoude zijn die schuld te betalen
wanneer zij dat huis aannaamen; dan daar dat huis naar hun inzien die Sa. niet waardig is , zo
zijn zij overeen gekomen gem(eld) huis aan voorschr(even) J. Hector te cedeeren en
transpoteeren voor desselfs pretentie mids dezelve dan nog overneemen alle wettige
hypothecatien en andere bekende en onbekende bezwaaren op dat huis, als beschouwende
zulks het meeste voordeel voor het Arme Weeshuis te zijn; verzoekende overzulks tot
zodanige cessie en transport te worden gequalificeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Groot Burger Weesen worden de Supplianten
gequalificeerd op de voorgeslagene voet het gelibelleerde huis aan J. Hector en vrouw te
cedeeren en transpoteeren, mids alle onkosten van transport, 50ste penning en armegeld komen
ten laste van voorn(oemde) J. Hector en vrouw.

475. Den 22 Maart 1798, fol.105.
Op den Requeste van Jan Glaser, verzoekende alsnog een Advocaat pro Deo in zodanig zaak
als met Egtb(ert) de Rooij heeft, en op welk verzoek op den 12 Febr(uarij) 1798 was
gedisponeert, dat er voor alsnog niet in kon worden getreeden.
Was geapost: Op het rapport van de Burgers Strubbergen en Herweier, kan in het verzoek,
ten requeste gedaan, zoals het ligd, niet worden getreeden.

476. Den 24 Maart 1798, fol.105.
Op den Requeste mat Adriaantje Hoijs, te kennen gevende; dat zij bij haar testament van den
9 Junij 1795, tot Executeuren Testamentairs heeft aangesteld Harmen Schotman en Volker
Annes, dog dat zij bij nader bedenking in plaats van die Executeuren heeft benoemd Nicolaas
Kurspensius en Wicher Slot, overzulks verzoekende dat dezelve in die posten mogten worden
bevestigd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt het
verzoek, ten requeste gedaan, geaccordeerd, zoals het ligd.

477. Den 29 Maart 1798, fol.105vo.
Op den Requeste van J. Lankhorst en Ph. Coopsen, als Buitenvader van de Groot Burger
Weesen, verzoekende te mogen worden gequalificeerd om J. S. Baalde te mogen terug
ontvangen zodanige Sa. van f.425 - : - als op desselfs huis á 3 pct. Is leggende, en
wederomtegen 4 ct. f.400 - : - te mogen beleggen op het huis van van J. Hector.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het Groot Burger Weeshuis worden de
Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld.

478. Den 29 Maart 1798, fol.105vo.
Op den Requeste van Pieter van der Meulen Dz. , Carel Damcus en Estienne Daniël Olivier in
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qualiteit van Executeurs Testamentair en geauthoriseerden redders der nagelatene boedel van
de tot Amsterdam gewoond hebbende en aldaar overledene Fredrik Hendrik Wetstein: te
kennen gevende, dat gem(elde) F.H. Wetstein in qualiteit als eenige en universeele
testamentaire erfgenaam zijner tante Agatha Wetstein, laatst wede van de Proffessor J.D. van
Hoven, bij apointement van den 8 Junij 1796 is gecommitteerd en aangesteld tot voogd over
de minderjarige kinderen van Susanna de Timmerman bij de overledene Corn: van der Koord
in egte verwekt, met betrekking tot al zodanig legaat van f.1125 - : - als voorn(oemde) Agatha
aan gem(elde) kinderen ook heeft gelegateerd f.600 - : - op dezelvde voorwaarden, en om de
administratie der Remonstranten heeft gesteld; En daar het noodzaaklijk is dat ook die
f.1125 - : - niet geraaken in handen van de moeder van die kinderen, overzulks verzogten, dat
zij Remonstranten in plaats van wijlen F.H. Wetstein mogten worden gecommitteerd en
aangesteld tot voogden over voorn(oemde) kinderen van Susanna de Timmerman, wede C.
van de Koorde met betrekking tot het door Agatha Wetstein, wede J.D. van de Hoven aan die
kinderen vermaakte legaat van f.1125 - : - en tot administrateur van die penningen.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitequartier word het verzoek ten
requeste gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolge de Supplianten geauthoriseerd ten fine als
dan bij vermeld; dan dewijl het sterfhuis van wijlen de wede J.D. van Hoven binnen deezen
Stad gevallen is, zo word de persoon van Mr. W.J. Nessink de Supplianten als medevoogd en
administrateur toegevoegd.

479. Den 29 Maart 1798, fol.106vo.
Op den Requeste van Salomon David Stibbe, Joodsch Koopman binnen deeze Stad, te kennen
gevende hoe hij in den jaare 1786 zig hier willende nederzetten tot het doen van negotie in
tabak, genoodzaakt is geworden om in het gilde te koomen de Burgerschap te moeten winnen;
dat er destijdes verschillende resolutien extiend en volgens welke de Jooden geweigerd
wierden het kleine Burgerschap te winnen, hij dat het Groote Burgerregt, onder betaling der
Jura en praestatie der eed heeft moeten verzoeken, en ook geobtineerd, dog onder die harden
voorwaarden welke destijdes plaats hadden.
Dat echter door de laatste resolutie die voorige geexteerde hebbende vooroordeelen en
gewoontens zijn weggenomen, gelijk ook favorabel is gedisponeerd op de requeste van Levi
Elias bij resolutie van den 11 December 1797 overzulks verzogt dat met alteratie van het
Apostil van den 8ste Maij 1786, hij hem vorder; wegens toen ter tijd geaquireerd Groot
Burgerregt, tot alle daaraan verknogte techten in gelijkheid met alle andere Groot Burgers, en
dus ook tot het beslaan van Stadsweijden gerechtigd mogt worden verklaard.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier word, bij
alteratie van het Apostil van den 8ste Maij, het verzoek ten requeste gedaan, geaccordeerd,
zoals het legd.

480. Den 31 Maart 1798, fol.107.
Op den Requeste van Egbert de Rooij, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd voor
zijn zoon H. de Rooij, oud bijna 24 jaren veniam aetatis.
Was geapost: In het verzoek ten requeste gedaan, kan hier niet worden gedisponeerd, maar
word den Suppliant daaromtrent gerenvoieerd aan de constitueerende vargadering,
representeerende het Bataafsche Volk.

481. Den 14 April 1798, fol.107vo.
Op den Requeste van D.G. Dijk, verzoekende van zijn post als Boekhouder van de
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Armenstaat te mogen worden ontslagen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeert bij dezen, en betuigd het
Gemeente Bestuur aan den Remonstrant, dat zijne diensten, ten nutte dezer Stad en arme
ingezetenen geduirende een reeks van jaren onvermoeid aangewend, haar aangenaam zijn
geweest, en dus voor de getrouwe waarneming zijner post hem zijn bedankende bij dezen.

482. Den 19 April 1798, fol.107vo.
Op den Requeste van Karel Kok, verzoeken om zijne huisselijke omstandigheden van den
hem opgedragenen post als Kerkmeester van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis te worden
gelibereert.
Was geapost: Het Gem(eente) Best(uur) oordelende, dat het thands niet compatitei is met de
tijdsomstandigheden zich van enigen wettig opgedragen post om geringe redenen te mogen
excuseren, wijst het verzoek ten requeste gedaan, mits dezen van de hand.

483. Den 25 April 1798, fol.107vo.
Op den Requeste van J.C. Evers, als bediende Procureur van Lambert Jans Giest, Claas
Kuipers en Fredrik van Gelder, te kennen gevende: dat na vooraf geobtineert decreet van
aaneigening, namens voorn(oemde) zijne principalen in dato 12 Dec(em)b(er) 1796 ten
overstaan van de Hoofdlieden van ‟t Cellebroederquartier bij executoriale distractie ad opus
jus habentium alhier gerechtelijk hadde verzogt de bekende vaste goederen gelegen binnen
deze Stad en behorende aan den boedel van Jan van ‟t Oever. Dat bij die executie de
geëxecuteerde of reëele uithebberen al na rechten de losse binnen jaar en dag zijn
voorbehouden hij Suppliant derhalven met alle verdere handelingen verder tot explicatie van
dezen boedel zo lange heeft moeten supereederen.
Dat dien tijd nu verlopen zijnde hij Suppliant verzogt: dat er ten spoedigsten per edicta ad
valvas curiae na stijl locaal ene twede weetcitatie worde afgevaardigd, en daarbij enen dag
bepaald, waarop benevens de executanten alle reiele uithebberen bij poene van verstek op het
provenu dezes boedels derzelver te praetenderene schulden of actiën behoorlijk geverifieert
zullen moeten aangeven; ten einde dien na verder omtrend de order van praeterentie zal
kunnen worden gedecreteerd.
Was geapost: Op het Rappor van Hoofdlieden van ‟t Celleb(roede)rquartier werd de
verzogte tweede wheetcitatie per edicte ad valvas curiae naer stijle locaal mits dezen
geaccordeert, en de dag bepaald op heden en zes weken den 6 Junij aanstaande, waarop
benevens de executanten, in dezen gemeld, alle reëele uithebberen, zullen worden geladen
geciteerd om op poene van verstek, derzelver te vorderene schulden geveritieerd aan te geven;
ten einde dienna over de geprovinieerde zuivere penn(ingen) van de verkogte vaste goederen
van Jan van ‟t Oever werde gehouden het judicium praeferentiae et concurentiae.

484. Eodem (25 April 1798), fol.108.
Op den Requeste van Joseph Raphaël, als hebbende geobtineert verwin en decreet van
executie @ Paul Beerthuis, te kennen gevende: dat dienna in dato 12 Maart l(aatst)leden
blijkens extract prothocollus gem(elde) Paul Beerthuis en vrouw hebben gepasseert acte,
waarbij zij Joseph Raphaël voor(meld) qualificeren om voor de distributie van derzelver
mobilia, tenoverstaan van Hoofdlieden gerechtelijk te verkopen derzelver woonhuis, staande
alhier op de Oudestraat oostzijde op de hoek van de Koldeovensteeg noordzijde, verzoekende
dat de vergadering de dag geliefde te bepalen, op welke de Supplianten dit huis ten overstaan
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van den Gerechtepublijcq, en ad opus jus habentium zal verkopen. En dat dienna daaraf de
notificatie van verkoop en oproeping der reëele uithebberen moge geschieden.
Was geapost: Op het Rapport van Hoofdlieden van ‟t Broederquartier werd de verzogte
verkoop ad opus jus habentium van het gelibelleerde huis bij vrijwillig verwin executabel, ten
overstaan van voorschr(even) Hoofdlieden mits dezen geaccordeert op Dingsdag den 15 Maij
1798 in ‟t Collegie ten huize van Jacob Böhm.

485. Den 26 April 1798, fol.108vo.
Op den Requeste van Johanna van ‟t Hul, geboren binnen deze Stad gehuuwd aan Jacob
Leeflang, soldaat onder de 2de ½ Brigade; te kennen gevende, dat haren broeder Jan van ‟t
Hul, hoogstwaarschijnlijk overleden was, en onder Gerrit Bruggink desselfs voogd f.200
gulden was berustende; verzoekende met wijderen: dat Gerrit Bruggink als zijnde geweest
voogd over des Suppliantes broeder en desselfs goederen alnoch onder zijne beheringe
hebbende, mogte worden geauthoriseerd, en van de ontfangene interessen van een capitaal
groot f.200 - : - en gevestigd op het Rode Hart, zo veel aan de Suppliante tot haar
levensonderhoud uit te teiken, als de vergadering nu gelang der omstandigheden, zal oirbaar
vinden, en vervolgens daarmede jaarlijks te continueeren zo lange de Suppliante zulks zal
benodigd zijn.
Was geapost: Op ‟t rapport van de Hoofdlieden van ‟t Bovenquartier na bekomen informatie
van de hierin vermelde voogd Gerrit Bruggink: dat niet meer dan ene capitale Summ(a) van
f.97 - : - en niet f.200 - : - (zoals de Suppliante abusivelijk poseerd) haren broeder Ja van ‟t
Hul toebehorende exteerd; en daarvan gene interssen of renten werden gebeurd, werd het
verzoek ten requeste gedaan, zoals het legd, mits dezen gewezen van de hand.

486. Den 28 April 1798, fol.109.
Op den Requeste van Elias Levi, te kennen gevende: dat hij voornemens is tegens Zondag
aanstaande een reis van ongeveer 14 dagen te gaan doen, en alzo de Stadsweiden de andere
week volgens gewoonte beslagen worde, en misschien bij zijn terugkomst reeds vol beslagen,
dat hij Suppliant mogelijk dan te laat kwam om mede de weiden te kunnen beslaan:
verzoekende: dat hem Suppliant moge geaccordeert worden om voor Zondag handtasting of
de daartoe gerequireerde eed off dat hetgeen hij zal weiden voor zijn eigen schade en bate is,
te doen, en door een ander een weidebriefje of cedul laat halen, of dat door weidemeesteren
moge aangetekend worden, dat den Suppliant twee beesten op Zeveningen begeerd te weiden
en bij zijn terugkomst de nodige cedul zal kunnen bekomen.
Was geapost: Het Gemeente Bestuur opheffende (voor zoveel desnoods) het accrochement
vervat in de Apostille van 1 Maij 1796 op ‟t toenmalig ingeleverde request gegeven; verklaard
den Requestrant tot ‟t beslaan der weijden uit hoofde zijner groot Burgerschap gerechtigd; en,
na ingenomen advis van Weijdemeesteren, permitteert hem, meer bijzonder met relatie tot
zijn verzoek, bij dezen requeste gedaan, om twee beesten, ingevolge afgegane notificatie, op
Zeveningen, in de weijde te mogen doen, zonder zulks in perzoon te behoeven te verrichten;
maar dat hij zulks in zijne namen alsmede onder handtasting door een ander zal mogen laten
doen; mits te voren opgevende wie de perzoon zijn zal, die hij daartoe in zijnen name
qualificeert.

487. Eodem (28 April 1798), fol.109.
Op den Requeste van Hendrik Kempen, te kennen gevende: dat hij gelijk kennelijk in den jare
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1796 is verschuldigd geworden alsof hij door dieverije zich zoude verrijkt hebben, met
goederen of wel materialen de Stad Campen in eigendom toebehorende, dat hij echter ten dier
tijde van die vehemente (heftig) beschuldigingen door de destijdes plaats gehad hebbende
regering is vrijgesproken geworden, en dus van dien laster ontheven: dat hij Suppliant echter
nu de zo voor alle braven ongelukkige veranderingen het bestuur in de maand Julij des
afgelopenen jaars tot zijne smarte heeft moeten ondervinden, dat evengem(elde)
beschuldigingen wederom door hun, die zich altijd geveinsd hadden zijn vrienden te zijn toen
opentlijk zich als zijne vijanden opdeden etc.
Verzoekende: dat het de vergadering goedgunstig mogte behagen zijne grieven door zijn
zuiver patriottismen hem aangedaan, te redresseren; en diensvolgends zijne sententie te
annulleren en hem wederom inwoning in Campen te vergunnen.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet werden getreden, maar werd
hetzelve gewezen van de hand.

488. Den 7 Maij 1798, fol.109vo.
Op den Requeste van Thijs Wagterveld, geboortig van IJsselmuiden; verzoekende als bij
Apostille geaccordeerd.
Was geapost: De Remonstrant werd gebeneficeert met het klein Burgerschap deezer Stad,
mits betalende de Jura, en doende den eed daartoe staande.

489. Eodem (7 Maij 1798), fol.110.
Op den Requeste van Harmen van ‟t Veen, Groot Burger dezer Stad, verzoekende: dat de
Hoofdlieden en Weijdemeesters van het Bovenbroek mogten worden geïnformeert, om zonder
voorbrenging van wettige redenen bij de op handen zijnde beslaning der Stadsweijde hem
even zo min het beslaan van Stadsweijden te bedisputeren, dan aan andere met hem gelijk
recht hebbende Groot Burgers.
Was geapost: Het Gemeente Bestuur niet genoegzaam overtuigd zijnde, dat Remonstrant ene
bijzondere huishouding heeft; maar daarentegen geinformeert zijnde, dat Remonstrant met
desselfst zoon in een gemeenschappelijken boedel, immers mandelige huishouding verkeerd,
declineerd het verzoek van den Remonstrant ten dezen requeste gedaan, immers tot zo lang
het de vergadering genoegzaam zal zijn gebleken, dat des Remonstrants boedel of
huishouding met die van zijn zoon geen gemeenschap maar van dezelve afgescheiden is.

490. Eodem (7 Maij 1798), fol.110.
Op den Requeste van de Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis: te kennen
gevende dat zij aan de perzonen van W.O. Brooks, oud 72 jaren, en Theodora Maria
Noelmans, oud 68 jaren te Amsterdam de kost en inwoning op de bovenkamer uitziende aan
de Nieuwe Markt voor hun leven lang en anders op de gewone conditiën hebben verkogt voor
f.2400 - : - , verzoekende approbatie van deze koop.
Was geapost: Het Gemeente Bestuur, tot voldoening aan het verzoek in dezen gedaan,
approbeert ten vollen den in dezen door Kerkmeesters van ‟t H(eiligen) G(eest) Gasthuis
bedongene en gelibelleerde koop.

491. Eodem (7 Maij 1798), fol.110vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het Geertruijden en Cath(arina) Gasthuis, te
kennen gevende, dat zij thans zelf om contanten verlegen zijn, van wegens Gem(elde) huis
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Ene obligatie hebben ten laste de wede J.A. van der Upwich groot f.500 - : - rentende 3 pco.
Sjaars, verzoekende authorisatie om deze obligatie tegens den eersten verschijndag te mogen
op zeggen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen requeste gedaan word geaccordeert, en diensvolgends
Remonstranten geauthoriseerd de gelibelleerde f.500 - : - tegens den eersten verschijndag op
te zeggen.

492. Den 7 Maij 1798, fol.110vo.
Op den Requeste van Frans Vrijdag; te kennen gevende: dat hij in den laatst verlopenen jare
zich bij requeste bij de destijdige Municipaliteit dezer Stad vervoegd heeft, ten einde in zijn
tot datin jaar toe ongestoord en vredige bezit uitoefening van het Groot Burgerrecht dezer
Stad geconformeerd te worden, dewijl men hun destijds hetzelve zogt te betwisten.
Dat hij ook thands wederom geweerd wordende voor het beslaan dezer Stads Weijden, want
hem zulks door de Broekherders, namens de Hoofdlieden is aangezegd, zich genooddrongen
vind wederom totdat Gemeente Bestuur te moeten wenden, voordragende: Hoe hij altijd
vredig en ongestoord van de voorrechten aan het Groot Burgerrecht verknogt, gepasseerd
heeft, en hem nimmer hetzelve betwist is geworden, als nu in den laatst verlopenen jare,
waarom hij zich zeer moet beklagen dat hij de enigste der geboorene Grootburgeren is, welke
men het Groot Burgerrecht tracht te betwisten en en noodzaakt onder aanvoering van
bewijzen, confirmatie van hetzelve te verzoeken, terwijl hij overtuigd is, dat indien
hieromtrend ene generale misure wierd genomen, en elken gebooren Grootburger
geinjungeerd, zijn Groot Burgerrecht te moeten bewijzen, als dan verre Weijdemeesters
buiten staat zouden zijn zulks te kunnen doen immers op verre na zo voldoende niet als hij
Remonstrant hoe hij Gildebroeder van het Smits Gilde is, gelijk hij verscheidene jaren lang te
voren Stads Smit geweest is, ‟t welk hem zeker niemand zal tegenspreken, en daarnu geen
ingezeten dezer Stad in enig Gilde, als broeder geadmitteerd mag worden, ten zij hij al het
kleine Burgerrecht of het Grote Burgerrecht door koop bezit, of geboren Grootburger is, zo
moet natuurlijk volgens dat iemand gildebroeder zijnde, welke noch het kleine, noch het
groote Burgerrecht gekogt heeft, gelijk hij (summerende hij elk, welke hem zulks mogte
tegenspreken, uit de daarvan leggende boeken, waarin die gene, welke een dier Burgerrechten
kopen, aangetekend worden, aan te tonen terwel ene Vrijdag immer enig Burgerrecht gekogt
heeft) zeker als eingeboren Groot Burger gehouden en bekend geweest is, toen hij in het Gilde
wierde aangenomen.
Dat hij Remonstrant niet alleen ten bewijze van zijn Groot Burgerrecht behoefde te allegeren
zijne eigene possessie maar zulks ook genoeg, ja volkomen kan bewijzen daaruit, dat zijne
voorouders altijd Groot Burgers geweest zijn, blijkens het attest van zekeren Rutger Kuiper,
oud over de negentig jaren, welke des Remonstrants grootvader Frans Vrijdag zeer wel
gekend heeft, en ook zeer wel bewust is, dat dezelve altijd van het Groot Burgerrecht
gejouisfeerd heeft; en blijkens een attest van de Ouderman van het Smeden Gilde, waarin
dezelve verklaard, dat enen Frans Vrijdag (en deze is geweest des Remonstrants grootvader)
Gildemeester geweest is, en dus klein of Groot Burger moet geweest zijn, en daar of nergens
enige aantekening te vinden is, dat door enen Vrijdag het kleine Burgerrecht gekogt is
geweest, zo moet het volgen gelijk hiervoren reeds kan getoond hebben, dat des Remonstrants
grootvader als Gildemeester, Grootburger geweest is, etc. verzoekende om deze en meer
andere ten requeste geallegueerde redenen dat hij in zijn Groot Burgerrecht mogte worden
geconfirmeert, ten einde hij geduirende dit in volgende jaren van alle zodanige previlegien,
als aan hetzelve verknogd zijn, zal kunnen jouisferen.
Was geapost: Uit het ten dezen nader geadstrueerde en op den 30 April l(aatst) l(eden) met
meerdere gecorroboreerde ter stavinge van des Groot Burgerrecht bijzonder met productie van
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zodanige in het voorouderlijke huis, door hem Remonstrant alnoch bewoond, ontdekte
geschilderde glasruiten, als waarop het waapen de letters HV en de namen Hermen Vrijdag,
Hendrikjen Dirks zijn huisfrouw 1622 in coleuren zijn geschilderd, en buiten twijffel zijne
relatie zijn hebbende tot die zelve Hermen Vrijdach, welke van den jare 1621 tot 1634 in de
lijste der Gemeentslieden als Gemeensman voorkomt. Is het dan het Gemeente Bestuur ten
genoegen gebleken, en hiermede gestaafd het overoud en wettig recht van den Remonstrant
tot het Groot Burgerschap weshalven het Gemeente Bestuur verklaard bij dezen; hem
Remonstrant in dit recht te confirmeren, en aan hem voor nu en in het vervolg toekend alle
zodane voorrechten als aan hetzelve altoos en tot aan heden zijn verknogt geweest om
daarvan te mogen jouisferen naer welgevallen.

493. Den 12 Maij 1798, fol.111vo.
Op den Requeste van J. Glazer, verzoekende dat hem @ Egb: de Rooij een Advocaat pro Deo
moge vergund worden.
Was geapost: Het verzoek ten dezen Requeste gedaan word de Suppliant geaccordeert en
dien volgends de Advocaat Mr. C.G. Baerle geauthoriseerd om den Suppliant in zaken @
Egb: de Rooij pro Deo te bedienen.

494. Eodem (12 Maij 1798), fol.111vo.
Op den Requeste van Hendrik Prins en W.T. Ten Wolt in qualiteit als Kerkmeesteren van het
G(eertruijd) en C(atharina) Gasthuis, te kennen gevende, dat hunne praedicesseuren B. van
der Wal en E. van Wijhe hebben kunnen goedvinden de landerijen etc. aan gem(elde)
Gasthuis behorende op den 5 Febr(uarij) l(aatst) leden te verhuren, en de plakkepenningen
daaruit spruitende na haar te nemen; dat het altijd een constant gebruik is geweest, en van
aloude tijden heen geëffectueerd geworden, dat die landerijen in de maand April wierden
verhuurd, gelijk zulks uit de boeken van opgem(eld) huis kan geblijken, en zij L: dus uit
bijzondere inzichten dezelve ruim twee maanden te vroeg hebben verhuurd, dat na het inzien
der Remonstranten, dus nu ook de verhuiringe hadde behoeren te geschieden in de maand
April door de nieuw aankomende en niet door de afgaande, zoals het van ouds heeft plaats
gehad, alsmede dat die verhuiringe behoord tot den jare 1798 en niet tot den jare 1787 alzo de
regeringsjaren der Kermeesteren tot de respective Gasthuizen altoos lopen van 1mo. April tot
ultimo Maart, dat weliswaar de gewezene Kerkmeesteren B. van der Wal en E. van Wijhe tot
den 17 April l(aatst) leden hebben gefungeerd, doch niet over dezenjare 1798 zijn aangesteld,
maar alleenlijk (uit kragt ener Resolutie van het Int: Arm: Bestuur van het voormalig Gewest
Overijssel, waarbij het veranderen der regerings collegien tot nadere dispositie wierdt
verboden) zijn gecontinueerd, en ds slechts zeventien dagen in die administratie zijn
aangebleven. Dat de Remonstranten alverder vermenen, dat de plakkegelden geen voordeel is
of zijn kan aan één enkelen dag verbonden, maar dat het een voordeel van een geheel
Regeringsjaar: terwijl zij ten betoge hiervan menen te kunnen aanvoeren, dat, indien tusschen
beiden landerijen verhuurd worden, het altijd practibal is, dat de plakkegelden daarvan
komende ten voordele zijn van hun, die in het jaar van verpachtinge het bestier waarnemen,
blijkens de Remonstranten in den afgelopen zomer op approbatie van het toenmalig
huisbestuur enig land uit de hand hebbende verhuurd, de afgegane Kerkmeesteren in
Febr(uarij) l(aatst) leden de gewoone plakkegelden daar van hebben genoten. Op welke
gronden zij Remonstranten dus vermeenden te mogen concluderen, dat de burgers B. van der
Wal en E. van Wijhe voor hun aandeel zoude competeren, alzodane summa als bekend zoude
worden na den tijd, dat zij over dezen jare 1798, in hunne posten hebben gecontinueerd, en
het overige daarvan zoude behoren te komen aan de Remonstranten, verzoekende; dat
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daaromtrend door deze vergadering zodanige mogte worden gedisponeerd als zij na
billijkheid en rechtvaardigheid zal vermenen en oordelen te behoren.
Was geapost: De Remonstranten worden mits dezen geauthoriseerd, om van Gezeindens? de
gelibelleerde plakkegelden afte vorderen het zij in of buiten rechten.

495. Eodem (12 Maij 1798), fol.112vo.
Op den Requeste van Hermanus van Bruggen, geboortig van Emmen bij het dorp Dalfsen en
Burger van Zwolle, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: De Remonstrant word gebeneficeert met het klein Burgerschap dezer Stad,
mits doende den eed en betalende de jura daartoe staande.

496. Den 16 Maij 1798, fol.112vo.
Op den Requeste van Maria le Clercq, wede Anthonij Rierink, verzoekende wegens ziekte
enigen onderstand.
Was geapost: Het Gemeente Bestuur accordeert mits dezen aan Remonstrante het halve
ziekegeld.

497. Eodem (16 Maij 1798), fol.113.
Op den Requeste van Albert van den Belt, verzoekende met een Kostgevers proeve in ene der
Gasthuizen gebeneficeert te worden.
Was geapost: Na ingekomen gunstig rapport van Kerkmeesteren van ‟t G(eertruijd) en
C(atharina) Gasthuis word het verzoek den Remonstrant geaccordeerd, en diens volgends
dezelve met een Kostgevers proeve in bovengemelde Gasthuis gebeneficeert.

498. Eodem (16 Maij 1798), fol.113.
Op den Requeste van Willem Peters, oud in de 60 jaren, verzoekende als Alb. van den Belt.
Was geapost: Woordelijk als op het voorgaande.

499. Eodem (16 Maij 1798), fol.113.
Op den Requeste van Cornelia Nijboer, verzoekende intra tempus luctus te mogen
hertrouwen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word bij dezen geaccordeert en diens
volgends de Suppliante gedispenseerd van de dispositie rechtens dezen strijdig.

500. Eodem (16 Maij 1798), fol.113.
Op den Requeste van J. Lemker van Breda en A.J. Lemker als Executeurs Testamentair van
wijlen Helena Henrica Lemker van Breda, te kennen gevende, dat zij in den boedel der
overledene onder andere bevonden hebbende zeker goed genaamd Olthorst, met zijne
onderhorige erven en landerijen gelegen in het Oosteinde van het Oudebroek. En dat zij voor
het interest, en tot meer deze liquiditeit des boedels, voordelig en noodzakelijk oordelen, dat
hetzelve goed publijcq aan de meest biedende worde verkogt; dat zij ook als voogden van de
enige en universele ervgename, dat alzo hebben besproken, en met haar profijtelijk
geoordeeld, verzoekende tot het publijcq verkopen van voorschr(even) parceel te mogen
worden geauthoriseerd, en wel om zulks te doen in het Oudebroek, als daartoe de meest
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geschikste plaats, en om daarna gedane verkoop volgens costume locaal daarvan transport te
doen.
Was geapost: De Remonstranten worden mits dezen geauthoriseerd.

501. Eodem (16 Maij 1798), fol.113vo.
Op den Requeste van V. Brouwer, Boekhouder van de Armenstaat, verzoekende op Zaturdag
aan ieder der bedeelden van de Armencassa te mogen uitreiken.
Was geapost: Het Gemeente Bestuur heeft, na examinatie van de ten dezen bijgebragte
redenen, om derzelver billijk en gevoeglijkheid goedgevonden, den respectiven Boekhouder
van de Armenstaat te authoriseren, gelijk geauthoriseerd word bij dezen, om op Zaturdag
aanstaande aan ieder der gewone uit Armencassa bedeelden een extra toelage te geven van
een halve gulden.

502. Den 21 Maij 1798, fl.113vo.
Op den Requeste van Willem Bunskerken, verzoekende het klein Burgerrecht.
Was geapost: Remonstrant word gebeneficeert met het klein Burgerschap dezer Stad mits
betalende de jura en doende de eed daartoe staande.

503. Den 22 maij 1798, fol.114.
Op den Requeste van W.T. Terwold en Hendrik Prins, in qualiteit als voogden over den van
gezicht beroofden Gerrit Wolvekamer, te kennen gevende, dat zij in hunne qualiteit
voorschr(even) renteloos hebben leggen ene summa f.600 - : - , welke zij gene vrijheid
vermenen te hebben langer renteloos te laten leggen, dat zij in qualiteit als Kerkmeesters van
het G(eertruijd) en C(atharina) Gasthuis ook bewust zijn, dat gem(eld) huis om contanten
verlegen is; verzoekende om gem(elde) f.600 - : - tegen 8 stuivers per maand van elke
honderd, ten behoeve van gem(eld) Gasthuis te mogen emplojeren.
Was geapost: Na ingekomen rapport van Provisoren van ‟t G(eertruijd) en C(atharina)
Gasthuis worden Kerkmeesteren van voorschr(even) Gasthuis geauthoriseerd, de ten dezen
requeste gelibelleerde f.600 - : - ten behoeve van welgem(elde) Gasthuis te negocieren tegens
agt stuivers per maand van elke honderd.

504. Den 23 Maij 1798, fol.114.
Op den Requeste van Jan van Keulen, verzoekende intra tempus luctus te mogen hertrouwen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen requeste gedaan word mits dezen geaccordeert, en diens
volgends de Suppliant gedispenseerd van de dispositie rechtens dezen strijdig.

505. Eodem (23 Maij 1798), fol.114vo.
Op den Requeste van Cecilia Nieman, verzoekende, als bij Apostille geaccordeerd.
Was geapost: De perzonen van Anthony Wooning en Bernardus Kesselaar worden mits
dezen geauthoriseerd tot voogden over de drie minderjarige kinderen van Cecilia Nieman bij
wijl(en) Berend Hemink in echte verwekt met namen [niet opgeschreven].

506. Den 23 Maij 1798, fol.114vo.
Op den Requeste van Helena Meijer, verzoekende als bij Apostille geaccordeet.
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Was geapost: De perzonen van Abraham Jilink en Dirk Meier worden mits dezen
geauthoriseerd tot voogden over de minderjarige zoon van van Helena Meijer bij wijl(en)
G.G. van den Berg in echte verwekt met name Nicolaas van den Berg.

507. Den 26 dito (Maij 1798), fol.114vo.
Op de Requeste van Arnoldus Gussers (Bustus) en Harmina Hunting, ondertrouwde lieden.
Versoekende op morgen twee huwlijksproclamatien.
Was geapost: Het versoek ten Requeste gedaen word geaccordeerd en dien ten gevolge op
morgen twee Huwlijksafkondigingen aen de Requestranten verleend.

508. Den 1 Junij 1798, fol.114vo.
Op den Requeste van Gerrit van den Bend, geboortig te Zwol en thands wonende te
Nieuenhuis, verzoekende inwoning.
Was geapost: Als de Suppliant behoorlijke acte van indemniteit zal hebben geproduceert
alsmede attest van zijn goed gehouden gedrag, zal hem de inwoning binnen deze Stad zijn
geaccordeerd.

509. Eodem (1 Junij 1798), fol.115.
Op den Requeste van D. de Greve en J. Tichler Jr. als voogden over Jan Arend Valk,
verzoekende; om daarbij breedvoerig geallegueerde redenen: dat zij mogten worden
geïnformeert welke, en gequalificeert om zodanige sterkere maatregelen in het werk te stellen,
als strekken kunnen om gem(elde) hunnen pupil te noodzaken, om zijn verkwistend gedrag tot
zijn eigen best te laten varen en tot zijn plicht weder te keren.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Hoofdlieden van ‟t Broederquartier welke met de
requestranten mondeling hadden geconfereerd; werden dezelve als voogden van Jan Arend
Valk bij dezen geauthoriseerd, zodane publieke annonces in couranten als anderzints te laten
doen, als zij ter voorkominge van verdere geldverspillingen van gem(elde) hunnen pupil J.A.
Valk zullen nodig oordelen en te rade mogen worden.

510. Den 2 Junij 1798, fol.115.
Op den requeste van dezer Stads Executeuren, verzoekende, dat aan hun op nieuw, ingevolge
resolutie van den 13 October 1796, mogte worden geaccordeert; van iedere kraam 6 stuivers
en van ieder tavel, draaij of speelborden 3 stuivers te vorderen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan word geaccordeert in zoverre dat aan Stads
Executeuren werd toegestaan, geduirende de resp(ective) kermistijden alhier van iedere grote
kraam van den kramer te mogen beuren zes stuivers, en voor iedere kleine kraam, tavel draaij
of speelbord twee stuivers, alles eens; mits zij wel stiptelijk alle nodige achtgeven op de
veiligheid, goede orde, allen onstuur gestadig weeren en den kramers alle bescherming
verlenen.

511. Den 5 Junij 1798, fol.115vo.
Op den Requeste van Aart Weijenberg, verzoekende intra tempus luctus te mogen
hertrouwen.
Was geapost: Het verzoek ten dezen requeste gedaan word mits dezen geaccordeert, en
diensvolgends de Suppliant gedisponeerd van de dispositie rechtens dezen strijdig.
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512. Den 5 Junij 1798, fol.115vo.
Op den Requeste van Jacob Feneman en Jan Lankhorst B:Z: doodgravers, verzoekende voor
het gemis der Buitenkerk met ene schadevergoedinge in gelde te mogen begunstigd worden.
Was geapost: In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreden, en word mits
dien hetzelve gewezen van de hand.

513. Eodem (5 Junij 1798), fol.115vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesters van de Bovenkerk, te kennen gevende dat volgens de
Proclamatie van ‟t uitvoerend Bewind de Wapens en Eeretekens uit de kerken moeten worden
weggenomen, dat onder het bestuur en hare voorgangeren dezelve in die kerk wel zijn
onzichtbaar gemaakt door middel van zommigen in een kaste bekleden, en deze met
vloerstenen te bedekken of ook de grafzerken om te keren, waardoor de wapens (schoon
onzichtbaar) doch in de kerken aanwezig blijven: verzoekende deswegens de intentie van het
Gemeente Bestuur te mogen vernemen, en diligent te worden verklaard.
Was geapost: De respective Kerkmeesters van de Bovenkerk worden mits dezen
geauthoriseerd en tevens gelast uit de Bovenkerk door de resp(ective) eigenaren te doen
wegnemen alle wapenborden, eergestoeltens en andere tekenen van onderscheiding, en, zo de
eigenaren hieromtrend in gebreke mogten blijven, derzelve als dan weg te nemen of te doen
wegnemen.

514. Den 7 Junij 1798, fol.115vo.
Op den Requeste van de wede van Lammert van Dijk, te Brunnepe als huurderesse van een
camp groenland behorende aan het H(eiligen) G(eest) Gasthuis genaamd de Bagijnen Weijde:
verzoekende om daarbij gedetailleerde redenen 1mo. Dat haar mogte worden geaccordeert om
deze camp dit jaar tweemaal te mogen hooijen, 2do. Om Kerkmeesteren van het H(eiligen)
G(eest) Gasthuis te authoriseren, om meergem(elde) camp aan haar uit de hand te verhuiren
voor de tijd van 6 agtereenvolgende jaren.
Was geapost: Na ingekomen bericht van Provisoren van ‟t H(eiligen) G(eest) Gasthuis word
de Remonstrante mits dezen om ten dezen requeste geallegueerde redenen geauthoriseerd, om
de Bagijnen Weijde dit jaar, en zonder consequentie voor het vervolg, tweemaal te hooijen;
mits Remonstrante ten genoegen van Kerkmeesteren van voorschr(even) Gasthuis op deze
camp dit jaar een extraordinaire quantiteit mest brenge. En worden alsmede de resp(ectiv)e
Kerkmeesteren van welgem(eld) Gasthuis geauthoriseerd, om meergem(elde) kamp aan
Remonstrante uit de hand voor den tijd van zes agtereen volgende jaren opnieuw te verhuiren,
mits het plakkegeld daarvan alle die jaren voldoende, en ten genoegen van voorzegde
Kerkmeesteren behoorlijke borgen stellende.
[In marge: Den 10 December 1798. Op het geproponeerde den Provisoren van ‟t H(eiligen) G(eest) Gasthuis worden de
Kerkmeesteren van voorschr(even) huis, bij ampliatie van het afgegevene Apostil op den 7 de Junij l(aatst) l(eden)
geauthoriseerd om de gelibelleerde kamp voor de oude pagt aan de Remonstrante voor de tijd van ses agtereen volgende
jaaren op nieuw te verhuuren].

515. Eodem (7 Junij 1798), fol.116vo.
Op den Requeste van Gerrit Oostenrijk, als voogd over de minderjarige zoon van Hk.
Schilder, verzoekende om daarbij geallegueerde redenen; hem te authoriseren de betaling ener
summa van f.139 - 2 -, aan W. Driessen of ordre te doen, en alzo de kosten ener procedure te
praevenieren.
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Was geapost: Na ingekomen Rapport van Hoofdlieden van ‟t Broederquartier word de
Remonstrant mits dezen geautoriseerd, voor desselfs pupil Hk. Schilder aan W. Driessen of
ordre te voldoen de ten dezen Requeste gelibelleerde f.139 - 2 - .

516. Den 14 Junij 1798, fol.116vo.
Op twee Requesten van Kekmeesteren van ‟t H(eiligen) G(eest) Gasthuis; te kennen gevende;
dat zij met overleg van Provisoren aan de wede Schelderiep, oud 75 jaren de kost en inwoning
in een der Proveniershuisjes van voorn(oem)de Gasthuis voor f.1206 - : - worden vergkogt;
verzoekende approbatie van gelibelleerde koop.
Was geapost op beide:
Het Gemeente Bestuur, ter voldoening aan het verzoek in dezen,
approbeert ten vollen den in dezen door Kerkmeesters van ‟t H(eiligen) G(eest) Gasthuis
bedongene en gelibelleerde koop.

517. Den 14 Junij 1798, fol.117.
Op den Requeste van Machiel Wagenaar, Barend Smit en Pieter Veele; verzoekende dat de
leden dezer Stads Rentekamer mogten worden geauthoriseert om aan hun het als Boden der
respective Wijksvergaderingen laatste ¼ jaar tractement, ‟t welk verschenen is geweest in
Augustus 1797 ter summa van vijff gulden ieder tegen overgifte van quitantie uit te tellen.
Was geapost: De tijdelijke Cameraars worden mits dezen geauthoriseerd om aan
Remonstranten het laatste ¼ jaars tractement, verschenen August(us) 1797, ter summa van
vijff guldens aan ieder der Remonstranten, tegens overgifte van quitantie te betalen.

518. Den 16 Junij 1798, fol.117.
Op den Requeste van Dries Aarts, meier van het 1ste erve in de Buiten Dijksche landen,
verzoekende schaevergoeding wegens het reiden van de groot burgerweezen over zijn land.
Was geapost: Provisoren en Buitenvaders van het Weeshuis worden mits dezen
geauthoriseerd om aan den Remonstrant geduirende dit jaar voor het gebruiken van desselfs
land te betalen de summa van f.20 - : - , eens.

519. Eodem (16 Junij 1798), fol.117.
Op den Requeste van Dries Aarts, meier van het 1ste erve in de Buiten Dijksche landen,
verzoekende als bij Apostille geaccordeert.
Was geapost: Provisoren en Buitenvaders van het Weeshuis worden mits dezen
geauthoriseerd om aan den Requestrant geduirende de pachtjaren van het Wezenland, voor
den uitweg van dezelve jaarlijks f.20 - : - te betalen.

520. Den 20 Junij 1798, fol.117vo.
Op den Requeste van Casper Urbanus en Anthony Snel, gefungeert hebbend Tamboer bij het
Burgerregiment en de gewapende Burgermacht; verzoekende om daarbij geallegueerde
redenen: dat aan hun de penningen ter Sa. f.52 - 10 - , ieder, als hun wettig zijn competeerend
mogen worden uitgereikt.
Was geapost: Cameraars van de Finantiekamer dezer Stad worden mits dezen
geauthoriseerd, om aan Remonstranten hun verdiend tractement geduirende de maanden Maij,
Junij, en Julij van den jare1797 pro rato uit te tellen; renvoierende Remonstranten wat aangaat
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de volgende maanden, aan de Raad van Administratie der gewapende Burgermacht binnen
deze Stad.

521. Den 12 Julij 1798, fol.117vo.
Op de Requeste van Fredik Jacobi, verzoekende om ten requeste geallegeerde redenen, dat hij
van zijn post als Klapperwagt mogte worden ontslagen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert, en den
Suppliant dientengevolge van zijn post als Klapperwagt ontslagen.

522. Den 16 Julij 1798, fol.117vo.
Op de Req(ues)te van Gerrit Oostenrijk, als voogd over de minderiaarige persoon van Hk.
Schilder, verzoekende, om daarbij geällegeerde redenen; hem te autoriseeren de betaaling
eener summa van f.220 - : - aan Halterman af ordre te doen.
Was geapost: Op ingekomen rapport van de Hoofdlieden van het Broederkwartier word de
Suppliant geauctoriseerd, om de gelibelleerde tweehonderd twintig gulden aan Halterman af
ordre uit te tellen.

523. Den 16 Julij 1798, fol.118.
Op de Requeste van Jan Isaac Rauwertz Tichler, verzoekende, alzo hij tot gewoon Kristen
Leerraar bij de Hervormde Gemeente was beroepen, om met het Groot Burgerrecht te worden
begunstigd.
Was geapost: De Suppliant word met het Groot Burgerrecht begunstigd, in conformiteit van
des Duppliants voorgangers en amtgenooten.
524. Den 17de Julij 1798, fol.118vo.
Op de Requeste van Gerrit van Diepen, als in huuwlijk hebbende Jannigjen Sellis, wede
Hendrik van de Wetering, verzoekende, om een kamp lands toebehoorende aan deezer Stads
Geestelijkheid in Bartholt Twent Slag bij wijlen Hendrik van de Wetering, gehuurd, en welke
huur met dit iaar zoude ten einde lopen, te mogen overdoen aan Peter Gerrits, onder borgtocht
van Berend Gerrits en Gerrit Hendriks.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word geaccordeerd; mids de genoemde
borgen de borgtocht in den gerechte werklijk presteeren.
525. Eodem (17de Julij 1798), fol.118vo.
Op de Requeste van Hendrik Lubberts, woonachtig in Mastenbroek, hebbende in huure een
erve, benevens een stuk land toebehoorende aan de Geestelijkheid dezer stad; verzoekende
wederom zes iaaren in de huur van het losse land te mogen worden gecontinuëerd.
Was geapost: De verzochte continuatie van pacht van een stuk los land geduurende den tijd
van zes iaaren word geäccordeerd, mids betaalende de gewoone plakkegelden.
526. Eodem (17de Julij 1798), fol.119.
Op de Requeste van Gerrit van Heerde, huurder van eene maate achter aan, in de Binnen weg,
zuidzijde bijlangs de Haatlanden af St Nicolaus Dijk voor f.44 - : - iaarlijksch, eindigende
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Petri aanstaande, toebehoorende aan deezer Stads Geestelijkheid, verzoekende, dat op
conditie van eene aanmerklijke verbeteringen te zullen doen hem de pacht van deeze maate
nog voor de volgende twaalf iaaren voor denzelfden huurpenning moge geaccordeerd worden.
Was geapost: De verzochte continuatie van pacht word geaccordeerd, geduurende den tijd
van zes agtereenvolgende iaaren, mids de beloofde verbeteringen worden gedaan, en de
gewoone plakkegelden betaald.
527. Den 30ste Julij 1798, fol.119vo.
Op de Requeste van Jan Meijer, verzoekende om intra tempus luctus te mogen hertrouwen.
Was geapost: Op het verzoek ter Requeste gedaan, kan hier niet worden gedisponeerd, maar
word de Suppliant gerenvoijeerd aan het wet geevend ligchaam.
528. Den 5de Augustus 1798, fol.119vo.
Op de Requeste van G. Vriese, wede J. Bruins, houdende verzoek dat aan haar eene zekere
summa van penningen moge worden ter handen gesteld, om haare bouwvallige eigendommen
te kunnen repareeren, en voor alle gevaar te beveiligen of dat zij anders met eene zekere
summa van penningen moge worden begunstigd om daaruit wegens het vervallen van haare
eigendommen aan de Stad tot schaade uit hoofde van het gemis haaren inkomsten, te kunnen
vergoeden.
Was geapost: Word gepersisteerd bij de resolutie van deze vergadering van den 28ste Julij ll.

529. Den 9 Augustus 1798, fol.120.
Op de Requeste van Peter Remeijer, verzoekende van sijn post als Klapperwagt, wegens sijne
ongezondheid te mogen worden ontslagen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en den
Supliant dien ten gevolge van deszelfs post als Klapperwagt ontslagen.

530. Den 13 Augustus 1798, fol.120.
Op de Requeste van Johannes van Dijk, eerste Lieutenant in het eerste Bataillon van de vijfde
halve Brigade alhier garnisoen houdende, dog thands met verlof te Ochten zijnde;
voornemens een wettig huwelijk aan te gaan met Geertruij Krusseman, geboortig van
Nijmegen, en thands te Ochten woonende, en daarbij verzoekende; dat de drie proclamatien
van sijn voorgenomen huwlijk mogen worden afgekondigd binnen den tijd van zes dagen
zodanog dat op eerstkomende Zaturdag den 18 Augustus aanstaande, de laatste derzelve zal
kunnen worden afgekondigd.
Was geapost: Op het verzoek ten Requeste gedaan kan bij de Municipaliteit dezer Stad niet
worden gedisponeert, maar word den Suppliant met dit zijn verzoek gerenvoiceerd aan het
Wetgevend Ligchaam der Bataafsche Republijcq.

531. Den 13 Augustus 1798, fol.120vo.
Op de Requeste van den Raad van Administratie en Dicipline der gewapende Burgermacht,
houdende verzoek: dat eenige boetens wegens het uitblijven bij de weeklijksche exercitien,
zonder wettige redenen, mogten worden verhoogd.
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Was geapost: Het gedaan verzoek tot verhooging der gelibelleerde Baeteus word mids
deezen gesanctioneerd, en de Raad van Administratie en Dicipline gequalificeert, dezelve op
dien voet in te vorderen.
532. Den 13den Augustus 1798, fol.121.
Op de Requeste van Albertjen Lammers, wede Klaas Harms, meijersche van het vierde erve
van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis te Weesop, verzoekende remissie van een iaar
schuldige pacht, en continuatie van de pacht voor een volgend pachtiaar.
Was geapost: De verzochte remissie van de schuldige pacht over 1797, als mede de
continuatie va de pacht voor een volgend pachtiaar, word op rapport van de Provisoren van
het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis geaccordeerd.
533. Eodem (13den Augustus 1798), fol.121.
Op de Requeste van Roelof Dirks, meier van een erve van het G(eertruij) en C(atharina)
Gasthuis te Weesop, verzoekende remissie van een gedeelte der schuldige pacht, alsmede
continuatie van de pacht voor zes volgende iaaren op eene verminderde pacht.
Was geapost: Op rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis word
den Suppliant een iaar huire geremitteerd, en in verwachting, dat het verdere schuldige zal
worden aan betaald, word mede de continuatie van de pacht voor zes volgende iaaren op de
oude huure van veertig C(aroli) gulden, en veertien mudden Roggen en veertien mudden
Boekweite geaccordeerd.
534. Eodem (13den Augustus 1798), fol.121vo.
Op de Requeste van Jan Hendrik van Putten, meier van een erve van het G(eertruij) en
C(atharina) Gasthuis te Weesop, verzoekende remissie van eenige agterstallige pacht alsmede
continuatie voor zes iaaren van de huire op eene verminderde pacht.
Was geapost: Op rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
word den Suppliant een iaar huure geremitteerd, en in verwachting dat het verdere schuldige
zal worden aan betaald, word mede de continuatie van de pacht voor zes volgende iaaren op
de oude huure van vijf en vijftig C(aroli) gulden en twaalf mudden Rogge en twaalf mudden
Boekweite.

535. Den 25 Augustus 1798, fol.122.
Op den Requeste van Jacob Samuël Johannes Schultz, verzoekende twee huwlijksgeboden op
eene dag met Maria Agnes Smith.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan hier niet worden gedisponeerd, maar
wordt de Suppliant gerenvoieerd aan het Wetgevend lichaam van de Bataafsche Republiek.

536. Den 27 Augustus 1798, fol.122.
Op de Requeste van Salomon David Stibbe, te kennen gevende dat Gerrit Kiers aan hem te
koop heeft gepratenteerd de timmering staande alhier aan de IJsselkant agter de eerste
mestbutz bij de Melkpoorte, door gemelde G. Kiers gebruikt geweest tot eene Tanerij: dat hij
wel genegen was en kans ziet dit contract met G. Kiers te perfecteren en dan diezelve plaats
en het daar op staande getimmerte te emploiceren tot opslag en berging van Teenoten, zout,
en meer andere koopwaaren, dat daarin heeft moeten difficulteren, zolang niet verzekerd was
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van dezelve daartoe te mogen gebruiken, verzoekende diewegens dat aan hem ten fine
vermeld, en op diervoet zoalsdese plaats aan G. Kiers is vergunt, mag worden geaccordeerd,
wanneer hij de koop van het getimmerte met G. Kiers kan treffen.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word het verzoek ten Requeste
gedaan mids dezen geaccordeerd; en dien ten gevolge aan den Suppliant het gebruik van de
gelibelleerde plaats vergunt, ten fine als bij de Requeste verzogt; en zulks tegens betaling van
een jaarlijksch grondgeld van een goudgulden, waarvan het eerste jaar zal verschijnen op
Pa(aschen) 1799: mids hij dan nog het hekwerk, waarmede gedagte plaats is omgeven, op
sijne kosten in behoorlijken staat onderhouden; alles egter tot wederopzeggens toe.

537. Den 27 Augustus 1798, fol.122vo.
Op de Requeste van Lubbert Jans van Dijk, Albert Lubberts, Hendrik Arends, Willem
Willemsen, Dries Jans, en Luuchie Willems, respective meijers op het Camper Eijland, en
geinteresseerdens in de Sluise bij de Kleine Modderkuil op de Kolk aldaar, verzoekende dat
de meerdere uitgave welke sij wegens de vergrooting van gedagte sluis hebben moeten
besteden, en waarvan ook in den jaare 1795 aan hun het remboursement was toegezegt, aan
hun mag worden teruggegeven, of dat zij de zelve op hun eerst verschuldigde pagt pro
postione mogen laten korten, zig te zamen bedragende f.124 - 7 - .
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word aan de Supplianten
wegens de meerdere door hun opgegevene geinperdeerde kosten aan de gelibelleerde sluis,
toegelegd eene somma van vijf en zestig guldens eens, te betalen door den ontfanger der Stads
Domeinen, voor rekening van Stads Camer 1798.

538. Den 29 Augustus 1798, fol.123.
Op den Requeste van Andries Croese en J.J. Fels, als voogden over de innocente Derk
Sombergen, te kennen geevende hoe in de boedel van gem(elde) D. Sombergen zich bevinden
een schuld van f.300 - : - wegens onbetaalde kostkoop-penningen in het G(eertruij) en
C(atharina) Gasthuis, en daar en boven nog nodig hebben een Sa. van f.200 - : - tot
afbetaaling van schulden en aankoop van kleederen voor gem(elde) D. Sombergen, overzulks
verzoekende te mogen worden gequalificeert tot voldoening van het een en ander van de
Mennonieten Gemeente tegen vier pct. op de boedel van Gem(elde) D. Sombergen te mogen
opneemen eene Sa. van f.500 - : - .
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het verzoek ten
requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge de Supplianten in hunne qualiteit
geauthoriseerd, om de gelibelleerde vijfhonderd guldens van de Mennonieten Gemeente te
mogen negotieeren tegen vier guldens van het honderd, en, behalven een generaal verband
van alle den goederen van de innocente Derk Sombergen, daar voor speciaal te verbinden
zodanige vaste goederen van dezelven als tot securiteit voor gem(eld) capitaal nodig zal zijn.

539. Den 3 September 1798, fol.123vo.
Op de Requeste van G. van der Kolk en Comp(anen), verzoekende dat aan hem een klein
stukje gronds leggende tegen de Schansen of behorende tot de Hagen welke aldaar legt
tusschen de Nieuwe Weg en voorn(oemde) Schans tot berging van hout tegens eene
behoorlijke recognitie mogte worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word het verzoek ten Requeste
gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de gelibelleerde plaats ter lengte van
zes roeden, conform het daar van gepachte kaartje figuratif aan den Suppliant vergund tegens
Pagina 113 van 297

betaling van twe guldens twe stuivers jaarlijks, waarvan het eerste jaar zal vershijnen op
Paaschen eerstkomende, en zulks tot wederopzeggens toe, terwijl dan nog gedagte plaats op
Stadskosten zal worden afgegraven, en het daarop staande houtgewasch ten harer gebruike
weggevoerd.

540. Eodem (3 September 1798), fol.124.
Op de Requeste van R. van Engbrink Hz., Jac. van Galen, A. van Dalen, G. van Bommel, P.
de Wolff en Joh. Vieman, gewesen Tamboers van het vorig Burger regiment, verzoekende dat
aan hun in gelijkheid van den Tamboer C. Urbanus en Antonij Snel hun wettig competerende
agterstedig tractement ieder f.17 - 10 – verschenen 1e Augus(tus) 1797 mogte worden betaald.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word het verzoek ten Requeste
gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge aan de Supplianten ieder het op 1e Augustus 1797
een vierde jaars vervallen tractement ter Sa. van zeventien guldens tien stuivers toegestaan, te
betalen uit Stads Rentecamer van den jaare 1797.

541. Eodem (3 September 1798), fol.124.
Op de Requeste van Marten van Kwinkel, verzoekende dat aan hem als in der gepasseerden
jare als Lantaarnopsteker hebbende gefungeerd en bij het afneemen der lantaarns geassisteerd,
tevens ook ¼ last turf mogte worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word het verzoek ten Requeste
gedaan geaccordeerd, en zal dien ten gevolge aan den Suppliant een vierde last Spontturf
worden afgegeven.

542. Den 6 September 1798, fol.124vo.
Op den Requeste van de voogden over Jan Arend Valck, verzoekende approbatie over de
daarbij overgelegde huwlijkscontract tusschen gem(elde) J.A. Valck en desselvs aanstaande
bruid Johanna Helena Beijlon.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdliedenvan het Broederquartier wordt het
gelibelleerde en met het exhibitum hujus diei getekend huwlijkscontract geapprobeert bij
deezen.

543. Den 6 September 1798, fol.124vo.
Op den Requeste van A. Dolsma, Schoolmeester van de Boven School, te kennen geevende
dat hij bij Resolutie van den 18 September 1797 provisioneel was gesubsidieerd met f.50 - : wegens de onkosten die hij had moeten aanwenden wegens het aankoopen van het huis van de
erfgenamen van A. van Eems; dat hij niet anders van gedagten was of zodanige f.50 - : zoude hem jaarlijks worden uitbetaald tot zo lang er een voordeelige schikking voor hem
zoude zijn gemaakt, dan dewijl de Ontvanger der Ecclesiastique goederen swarigheid maakt
die f.50 - : - aan hem Suppliant uit te reiken zonder speciaale authorisatie over zulks
verzoekende dat derzelve daartoe mogt worden geauthoriseerd.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen word de
Ontvanger van gem(elde) goederen geauthoriseerd om aan den Suppliant voor dit lopende jaar
nogmaals te betaalen de Sa. van vijftig guldens.
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544. Den 6e September 1798, fol.125.
Op den Requeste van Hendrik Willems, meier van het erve Oenen, verzoekende zeker erve
aan de Hoogeweg op Camperveen van den Geestelijkheid uit de hand te mogen huuren indien
hetzelve aan den tegenwoordige meier Wolter de Leeuw mogt worden opgezegd.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen, kan in
het verzoek ten requeste gedaan niet worden getreeden.

545. Den 6 September 1798, fol.125.
Op den Requeste van Albert Jans, meier van het Zogenaamde Kwaade Gat in Mastenbroek
toebehoorende de Geestelijkheid; verzoekende nog voor ses jaaren in die pagt te mogen
worden gecontinueerd.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen, wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolge aan den Suppliant het
gelibelleerde land voor de ses volgende jaaren geaccordeerd op de vorige pagt, mids hetzelve
volgens de conditien behoorlijk bemeierd, en betaalende de gewoone plakkegelden.

546. Den 10 September 1798, fol.125vo.
Op de Requeste van Daniël Neussel, verzoekende, dat aan hem als in den gepasseerden jare
als Lantaarnopsteker gefungeerd hebbende, en bij het afneemen der lantaarns geassisteerd
tevens ook een vierde last Turf mogte worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, word het verzoek ten Requeste
gedaan geaccordeerd, en zal dien ten gevolge aan den Suppliant een vierde last Spontturf
worden afgegeven.

547. Den 10 September 1798, fol.125vo.
Op den Requeste van Peter Gerrits, meier van deze Stads Geestelijkheid op ‟t Zuidereinde, te
kennen gevende dat hij voorneemens zijnde op zijne kosten de wallen om zijn buiten landen
over ‟t land te brengen, en daardoor dezelve te verbeeteren, indien hij verlenging van zijn
pagtjaaren kan bekoomen, verzoekende over zulks nog verlenging van zijn pagt voor tien
volgende jaaren.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen word de
Suppliant op conditien ten requeste vermeld, nog voor tien jaaren de huir gecontinueerd, mids
betaalende het gewoone plakkegeld.

548. Den 15 September 1798, fol.126.
Op den Requeste van Jan Teeling en Hendrik Bos als voogden over de twee ouderloose
kinderen van Johannes van der Wals met naamen Berendina en Johanna, verzoekende dat
dezelve in het Arme Weeshuis mogten worden geplaatst.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis, worden de
Buitenvaders van het gem(elde) huis geauthoriseerd de gelibelleerde kinderen in het zelve op
te neemen en te verpleegen.

549. Den 17 September 1798, fol 126.
Op de Requeste van de Raad van Administrateurs en Discipline der gewapende Burgermagt
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dezer Stad, verzoekende dat in haar vergaderkamer op de Hagenpoort eenige
noodwendigheden van stoelen, een tafel en kachel op Stadskosten mogen worden bezorgt.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeert; en worden
de tijdelijke Cameraers van de Stad geauthoriseerd, en de gelibelleerde benodigdheden van
stoelen, tafel en kachel ten behoeve der Requestranten voor Stadsrekening te bezorgen.

550. Den 22 September 1798, fol.26vo.
Op de Requeste van Catharina Bergh, verzoekende dat Mr. W.F. van Hemert in plaats van
wijlen J.P. du Hamel als executeurs van haar uiterste wil op den voet al sbij acte van den 30
September door haar voor Schepenen in den jare 1793 is bepaald mogte worden
geauctoriseerd.
Was geapost: Mr. Wolf Floris van Hemert word in plaats van wijlen Joan Pierre du Hamel,
als executeurs van des Suppliantes uiterste wil op den voet als bij de ten Requeste gemelde
acte van den 30 September 1793 bepaald, geauthoriseerd mids dezen.

551. Den 24 September 1798, fol.126vo.
Op den Requeste van Derk Nijhoff, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd
remissie van twee jaaren agterstallige thins van de Geestelijkheid van 1796 tot 1798.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen, wordt de
Suppliant de twee agtersteedige jaaren thins verscheenen Paaschen 1797 en 1798
geremitteerd.

552. Den 24 September 1798, fol.127.
Op den Requeste van Harmen Frans Wolf, te kennen gevende dat hij voorneemens is te laaten
maaken een nieuw pavilloen of Carvielschip, geschikt tot een Beurtman voor passagiers en
koopmansgoederen, waarom hij verzogt met het zelvde schip als Beurtschipper van hier op
Amsterdam en vice versa te worden aangesteld.
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesters, wordt verstaan dat wanneer het
gelibelleerde schip in gereedheid zal zijn en voor het overige zal beantwoorden aan de andere
Vheerscheepen, zo in sterkte als omtrent het gemak en gerief van passagiers, en zulks ten
genoegen zal zijn gebleeken, wordt de Suppliant als dan met het voorschr(even) schip
aangesteld als Beurtschipper van hier op Amsterdam en vice versa.

553. Den 29 September 1798, fol.127vo.
Op den Requeste van Jochem Hillebrands, te kennen gevende dat hij aan Willem van der
Horst heeft verkogt een lading hooij van 20900 lb [libra, pond] voor de somma van 188 - 18 zjnde de lading op last van de kooper in het schip van Paul de Vries, dat hij alhier in de Stad
gekoomen zijnde om het geld daarvoor te ontvangen voor als er het schip hier vandaan
vertrok, gehoord heeft dat voorn(oemde) Willem van der Horst in stilte hier vandaan
vertrokken was met zijn huisgezin; verzoekende om verdere redenen daarbij gealegeerd, dat
hetzelve hooij hem decreto Judicis mag worden geadjudiceerd, en toegewezen, immers en in
allen gevallen zo daarin onvermoedelijk voor alsnog mogt worden gedifficulteerd dat aan hem
asldan mogt worden gepermitteerd, om ongepraejudicieert een ieders recht, onder cautie de
restituendo en reserve van het recht van de Requestrant in cas van oppositie in tijds behoorlijk
te deduceeren, naar zig te mogen neemen.
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Was geapost: In het eerste lid van het verzoek kan niet worden getreeden maar het tweede
van het zelve geaccordeerd, en hen ten gevolgen aan den Suppliant gepermitteerd, om
ongepraejudicieerd een ieders recht en onder cautie de restituendo en reserve van het recht des
Suppliants om in cas van oppositie zijn recht nader te deducieeren het hooij naa zich te
neemen.

554. Den 24 September 1798, fol.128.
Op den Requeste van Rein Timens Steenbeek, verzoekende het Uiken land te Wieberburen
toebehoorende aan de Geestelijkheid deezer Stad, nog voor de volgende 6 jaaren voor de oude
pagt te mogen houden.
Was geapost: Op het rapport van Gecomitteerden tot de Ecclesiastique goederen, wordt de
Suppliant het gelibelleerde land nog voor de ses volgende jaaren voor de oude pagt
geaccordeerd, mids betalende het gewoone plakkegeld.
555. Den 1ste October 1798, fol.128.
Op den Requeste van de Gildemeesters van het Linne Wevers Gilde, te kennen gevende dat
zij ter voldoening aan het 53ste Artikel van d‟ eerste Titul der Stads Regeling gequalificeert
zijn geworden de goederen van dit gilde te verkoopen, en de zaaken tot liquiditeit te brengen.
Dat zij dien ten gevolge tegen den 25 Junij deezes jaars hadden doen notificeeren hun
voorneemen om het huis van dat Gilde staande in de Groenestraat bij de Broederweg te
verkoopen, maar dat zij daarin zij belet geworden door het laast afgegaane Bestuur, het welk
hun zodanige verkooping heeft doen interdiceeren, en dit wel, zo men van terzijde
geinformeerd is, onder voorwendsel alsof het niet zeker was dat dit huis aan het Gilde
toebehoorde.
Dat zij Requestranten zig te meer daarvan hebben moeten verwonderen, dewijl het evident is
dat zij de possessie van dit huis zedert onheugelijke tijden hebben gehad, alwaaren er ook al
geene andere bewijzen overzulks verzoekende dat alle hinder en speciaal het gedaan verbod
tot het verkoopen va dat huis mogt worden opgeheeven.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier wordt verstaan: dat,
alzo bij Apostille van den 16 December 1660 niet de eigendom van een gedeelte der
Regimentskamer aan het Linne Wevers Gilde is gegeeven, maar alleen tot hun gebruik is
geaccordeerd, het verzoek die Supplianten om den eigendom te verkoopen niet kan worden
toegestaan, blijvende dus het gedaane interdict van kragt.
556. Den 5de October 1798, fol.129.
Op den Requeste van J. Tichler Jr. en Jan van Assen als Curatoren over de persoon en
goederen van Everdina Gast, wede Jan van Camen, verzoekende te mogen worden voorzien
met de noodige last omtrent eene pretentie van f.99 - : - die Lucretia Vrijdag ten lasten van
voorn(oemde) wede van Camen, wegens geleend geld sustineert te hebben, en die gem(elde)
wede ook erkend schuldig te zijn, dog daarvan geen handscrift heeft afgegeeven.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier, wordt verstaan; dat
de Supplianten de gelibelleerde rekening kunnen voldoen, wanneer hun de wettigheid van
dien schuld ten vollen zal consteeren.

557. Den 11 October 1798, fol.129.
Op het Request van Hr. Abr. Stennekes en Arend Weijenberg als aangestelde Curatoren in
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den geäbandonneerden boedel van Willem van der Horst en Ehevrouw, te kennen gevende dat
hun overhandigd is eene missive door gem(elde) van der Horst geschreeven ten geleide
zullende hebben gediend van zeeker schip met hooij, gedetineerd na Amsterdam, dan welk
hooij hen Supplianten naar het vertrek van voor(noemde) van der Horst door eene Hendriks
schijnt gereclameerd te zijn geworden en dat dezelve zig daarover aan deeze vergadering zou
hebben geaddresseerd, en dewijl zij daarvan onkundig zijn alsmede van de dispositie of
resolutie daarop gevallen; en dewijl hun interesseerd te weeten of voorn(oemd) hooij nog
gerekend moet worden onder de boedel van van der Horst te behooren, dan of daaromtrent
een ander dispositie is genoomen; verzoekende overzulks dat aan hun zodanige dispositien als
daaromtrent genoomen zijn.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, zullende dien ten gevolge aan de Supplianten
zodanige extracten uitgereikt, als tot de gelibelleerde zaak betrekking hebben.

558. Den 17 October 1798, fol.130.
Op de Requeste van Dnus. J. Tichler, verzoekende een capitaal van agt honderd guldens ten
laste van den boedel van J.C. Oostenrijk uit de geconsigneerde penningen te mogen ligten,
alsmede drie jaaren rente.
Was geapost: De Secretaris Rambonnet word mids dezen geauthoriseerd, om uit de
geconsigneerde penningen van den boedel van J.C. Oostenrijk aan den Requestrant uit te
tellen deszelfs uitstaande capitaal van agt honderd guldens ten laste van dien boedel, onder
cautie de restituendo inval door iemand anders van beter regt op deze penningen mogt worden
gedoceerd, terwijl dan nog op de verschuldigde renten van gedagte capitaal voor als nog niet
kan worden gedisponeerd.
559. Den 17de October 1798, fol.130.
Op den Requeste van Gergien Ter Steege, gesepareerde huisvrouw van H. van Rhijn,
verzoekende dat de persoon van Paulus Bakker mogt worden geauthoriseerd om met haar
gesepareerde man de gemeenschappelijken boedel naamens haar te mogen scheiden, dewijl
zij bevreesd is niet in der minne te zullen kunnen vinden.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier, wordt de
persoon van Paulus Bakker geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

560. Den 20 October 1798, fol.130vo.
Op den Requeste van Rutger Aarts, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, zijn
ontslag als Nagtwaaker.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt geaccordeert, en dien ten gevolgen de
Suppliant als Nagtwaaker ontslagen.

561. Den 25 October 1798, fol.130vo.
Op den Requeste van Jan Franks, meier van een erve op Camperveen toe behoorende het
H(eiligen) G(eest) Gasthuis, verzoekende het zelve nog voor 20 jaaren in pagt te mogen
hebben voor f.225 - : - ‟s jaars in plaats van f.200 - : -, en verder op de voorige conditien.
Was geapost: Op het rapport van Provisooren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis wordt de
Suppliant het gelibelleerde erve nog tot Petri 1812 en dus voor een pagtjaar, in huur
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geaccordeerd voor een jaarlijksche Sa. van f.225 - : - , en verder op conditien in den requeste
vermeld.
562. Den 5de November 1798, fol.131.
Op den Requeste van Gerrit Martens, verzoekende met een Kostgeevers Proeve en inwooning
in het Boven Gasthuis te mogen worden begunstigd.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
wordt de Suppliant geaccordeerd den kost in het zelve huis te gaan eeten.

563. Den 26 November 1798, fol.131.
Op den Requeste van de wede F. Kwams, verzoekende wegens haar blindheid en
lichaamsgebreeken dat eenige persoonen mogen worden gequalificeert om haar in haare
omstandigheid bij te staan.
Was geapost: De Burgers Orlich, Forken en Aart Captein worden mids deezen
geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

564. Eodem (26 November 1798), fol.131.
Op den Requeste van Egbert Kragt, thans Bouwmeester in het H(eiligen) G(eest) Gasthuis,
oud 69 jaar, te kennen geevende dat hij voorneemens is een huwlijk aan te gaan met de wede
Veltman, Kostkoperesse in voorschr(even) Gasthuis, en dewijl hij dus van de post als
Bouwmeester moetende afzien, overzulks met de Kerkmeesters van gem(eld) Gasthuis had
aangegaan een contract als kostkoper in dat huis en bij zijn aanstaande vrouw in te woonen en
daarvoor te zullen betalen agthonderd Car(oli) guldens, verzoekende dat het zelve mogt
worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Provisooren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis wordt
het verzoek, ten requeste gedaan, geaccordeerd zoals het legd.

565. Den 29 November 1798, fol.131vo.
Op den Requeste van Clasina Barré, gesepareerde huisvrouw van H. van Dalen, te kennen
gevende dat zij met 2 kinderen de grootste armoede lijd, daar nu haar gesep(areerde) man haar
niets tot onderhoud geeft schoon zij dan toen alle minnelijke weegen heeft ingeslagen, dog
vrugteloos; en dat zij buiten staat is een practisijn (rechts bijstand) te kunnen aanneemen, over
zulks verzoekende dat aan haar een Advocaat pro Deo mogt worden toegevoegd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier; wordt de
Advocaat Mr..C.G. van Baerle de Suppliante toegevoegd ten fine als bij requeste vermeld.

566. Den 27 December 1798, fol.132.
Op den Requeste van Gezina Masman, wede G. van de Wetering en Johannes Paulus
Cramassen, voorneemens zijnde eerstdaags met elkanderen een wettig huwlijk aan te gaan, te
kennen geevende hoe zij gaarn het zoontje als eerste Requestrante wijlen broeder Lambertus
Masman bij Gezina Kuilman in echte verwekt, met naame Willem Jan Masman, oud circa 14
jaaren en thans in het Arme Weeshuis wordende verpleegd, naa hun wilde neemen en tot zijn
meerderjaarigheid voor hem zorgen als voor hun eigen kind, mids dat door het kinderhuis
voor het reeds door hem genooten eenig vergoeding, of bij het overlijden van dezelve eenig
aanspraak op desselfs nalatenschap zal kunnen gemaakt worden, verzoekende overzulks dat
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op die conditien de Buitenvaders mogen worden geauthoriseerd om gem(elde) W.J. Masman
aan hun alzo uit het huis te laten volgen.
Was geapost: Op het rapport van Provisooren van het Arme Weeshuis, wordt het verzoek ten
requeste gedaan in zo verre geaccordeerd, dat de Buitenvaders van het Arme Weeshuis wel
worden gequalificeerd om aan de Supplianten teffens verpligt zullen zijn met de Buitenvaders
behoorlijk afdragt te maken wegens de verpleging van voorschr(even) kind; blijvende anders,
volgens gewoonte dat Suppliants nalatenschap daarvoor aanspraakelijk.

567. Den 7 Januarij 1799, fol.132vo.
Op den Requeste van Hendrika Lindeboom, wede Coenraad Vet, verzoekende kost en
inwooning in een deezer Stads Gasthuisen.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis, kan
in het verzoek ten requeste gedaan, zoals het legd niet worden getreeden maar wordt de
Suppliante geaccordeerd in het voorschr(even) Gasthuis de kost te gaan eten.

568. Den 24 Januarij 1799, fol.132vo.
Op den Requeste van C. Peters en W. Teunis als voogden over Frerik Schierholt, oud in zijn
24ste jaar, verzoekende ter instantie van derzelve pupil concent tot het verkoopen van twee
recipissen in de geforceerde negotiatie te samen bedragende f.150 - : - voor 44pct.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek ten
requeste gedaan geaccordeerd zoals het legd.

569. Den 28 Januarij 1799, fol.133.
Op den Requeste van Jan Kreps en B. Nieuwenhuis Senior, als voogden over de goederen van
de wede: Marten Riegen, verzoekende te mogen worden gequalificeert, om met de bedienders
te mogen convenieeren en aan dezlve te voldoen de daarbij overlegde rekeningen van salaris
in een proces dat welk zij tegens Frans Gunning Jr. heeft moeten voeren en waarin zij heeft
getriumpheerd, F. Gunning Jr. moesten worden voldaan, dan die deeze waereld is overleeden
zonder eenige goederen na te laten.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier worden de
Supplianten gequalificeert om de gelibelleerde rekeningen, wanneer zij daarover behoorlijk
zullen kunnen convenieeren te voldoen.

570. Den 28 Januarij 1799, fol.133vo.
Op den Requeste van W. Mensink te IJsselmuiden, verzoekende drie akkeretjes land gelegen
langs de weg tegenover het Zandgat aan de Zandberg, toebehoorende aan het Pesthuis in
erfpagt, terwijl hij alsdaar dan een woonhuis wilde bouwen en zig neder zetten.
Was geapost: Op het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden getreeden.

571. Eodem 28 Januarij 1799, fol.133vo.
Op den Requeste van de gezamentlijke erfgenaamen van wijlen Jan Christoffel Beekman en
Susanna Roeders indertijd Echtelieden, binnen deeze Stad overleeden, verzoekende ten
aanzien der minderjaarige approbatie van dezelve daarbij overgelegd accoord en transactie,
die zij vermeend hebben over die boedel te moeten aangaan, en dat van die approbatie het
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blijk en bescheid in margine der drie daarbij annexe alleens luidende exemplaaren van het
zelven getekend mog(t) worden.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier, wordt het
gelibelleerde accoord en transactie geapprobeerd; zullende het blijk van deeze approbatie op
de drie overgelegde exemplaaren worden gesteld.

572. Den 28 Januarij 1799, fol.134.
Op den Requeste van Claas Peters, Harmen Wichers en Jan Louws woonagtig aan den
Zwartendijk, als naasten buuren van Lammerts Wichers; te kennen gevende, dat dezelve op
den 15de deezer maand was overleeden, en dat zij aldaar niemand anders in huis gevonden
hadden als een zijner minderjaarige kinderen Arentje, en eene wel meerderjaarige, dog
innocente met naame Gerrigjen, bij wijlen zijn laatste vrouw in echte verwekt; Dat zij zig als
naaste buuren verpligt rekenen van deeze onbezorgdheid dier kinderen te moeten
conformeeren, ten einde met de noodige voogdijschap te kunnen worden voorzien, terwijl zij
zig inmiddels aanbieden voor de bergrafenis te zullen zorgen, en indien de nalatenschap niet
toereikende mogt zijn, de te kortschietende penningen te zullen bijleggen etc.
Was geapost: De persoonen van Claas Peters en Jan Louws worden mids deezen
geauthoriseerd en aangesteld tot voogden over de beide gelibelleerde kinderen van wijlen
Lammert Wichers.
573. Den 7de Februarij 1799, fol.134vo.
Op den Requeste van J.J. Fels en A. Kroese, als voogden over D. Sombergen, verzoekende te
mogen worden gequalificeert om een of tweehondert guldens om de boedel van hunne pupil
te mogen negotieeren om in de geldheffing van 4pct. te kunnen journeeren.
Was geapost: De Supplianten worden geauthoriseerd tot het negotieeren van tweehonderd
guldens.
574. Den 8ste Februarij 1799, fol.134vo.
Op den Requeste van Nicolaus Ridderinkhof, verzoekende dat een dag mag worden
gepraefigeerd tot het verkoopen van het schip van Hendrik Sonnenberg tegen wien hij decreet
van executie had geobtineerd.
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesteren, word de dag tot het verkoopen van het
gelibelleerde schip bepaald op Donderdag den 21 deezer maand Februarij.
575. Den 9de Februarij 1799, fol.135.
Op den Requeste van N. Ridderinkhof, daarbij te kennen gevende, dat hij bij decreet aan de
laage bank geobtineerd had executie tegen H(en)dr(ik) Sonnenberg: dat onder eenige geringe
mobilia zig mede een schip bevond gelegen alhier in de IJssel bij de Bovenhelling, welkers
verkoop op den 21 deezer, ten overstaan van Schutmeester was bepaald, dan dat het schip
kennelijk, wegens eene te dugten ijsgang op zo een gevaarlijke plaats zat, dat het risqueert
geheel vernielt te worden: dat hij overzulks aanbied om na vermogen te beproeven om het
zelve op het alle menagenste te redden, mids dat vooraf mogt worden verstaan, dat alle die
kosten tot redding en conservatie van hetzelve aangewend, eerst en vooralles van het provenu
zullen worden betaald.
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesters word verstaan, dat, dewijl alle kosten, Rei
conservandie causa aangewend worden, naar rechten praeferent zijn, de executant ook kan
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verzekert zijn, dat bij eene eventueele explicatie des boedels, op zodanige kosten, welke
zullen geblijken ten nutte van dezelve te zijn geïmpendeerd, het noodig en vereischt requard
zal worden geslagen.

576. Den 12 Februarij 1799, fol.135vo.
Op den Requeste van C.M. Schors, wede Philip Quanz, te kennen gevende hoe dat haar
boedel zig in die situatie bevind dat waarschijnlijk de schulden niet zullen kunnen worden
voldaan, en dewijl zij in hooge ouderdom is en met zodanige gebreeken bezet dat zij buiten
staat om zig verder te kunnen redden, overzulks bereids haar boedel aan de crediteuren af te
staan, met wijder versoek dat zij van Stadswegen mogt worden ondersteunt.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier, daar over gehoord
hebbende de crediteuren van de Suppliante wordende persoonen van W. Avink en A. Captein
aangesteld tot curateuren in derzelve boedel.

577. Den 28 Februarij 1799, fol.135vo.
Op den Requeste van Egtbert de Rooij, daarbij te kennen gevende dat door wijlen A. ten Cate
te Enschede overleden aan zijne 4 kinderen was gelegateerd te samen f.2400 - : - welke
penningen de executeuren aan hem in zijn qualiteit als vader en wettigen voogd zijner
kinderen verweigerde uit te reiken, als onder cautie en daar hij van terzijde geinformeerd was,
dat dezelven zig daarover aan deezen vergadering wilde addresseeren, overzulks verzoekende
dat daaromtrent niets mogt worden gedecideerd, zonder dat zijne belangens daarover eerst
waaren gehoord.
Was geapost: Daar de gelibelleerde zaak, bij resolutie van den 25 deezer maand is
getermineerd, welke tot informatie van den Suppliant hier nevens gaat, zo kan daaromtrent
niet verder worden gedisponeerd.

578. Den 28 Februarij 1799, fol.136.
Op den Requeste van de voogden van de minderjaarige dogter van D. Beekman, W. Goede als
in huwlijk hebbende S.M. Hulleman, voords de voogden over de 2 minderjaarige kinderen
van H. Oostenrijk en J.G. Beekman te samen erfgenamen van wijlen J.C. Beekman en S.M.
Roeters in leven Ehel(ieden) en dan nog H. de Bruin en G. Oostenrijk, daarbij te kennen
gevende, dat voorn(oemde) S.M. Roeters wed: zijnde bij haar testament van den 15 Junij 1785
tot haar mede erfgenaam heeft geïnstitueerd haar kleinzoon J.Ch. Beekman, zullende zijn een
zoon van haar vooroverledene en veelen jaaren uitlandig geweest zijnde zoon J. Beekman of
zijn wettige descendenten, met dien verstande dat, wanneer deze kleinzoon ten tijde van haar
overlijden niet tegenwoordig zou zijn, de 2 laatste Remonstranten, zijn erfportie 3 jaaren
zouden administreeren. Wanneer na dien tijd voorn(oemde) haar kleinzoon na voorgaande
advertentien in de Couranten niet mogt opkoomen, of van zijn leven doen blijken, alsdan de
zelve op de overige erfgenaamen zou devolveeren.
Dat de aanweesigheid van voorn(oemde) kleinzoon alleen is gegrond op louteren gerugten,
dewijl er nimmer eenige zekere tijding van is ingekoomen, en daarom ook genoegzaam
vastgesteld kan worden dat hij nooit aanweezig is geweest, dog daar echter aan de intentie
van de testatrice moet worden voldaan, maar dewijl zij niet voorgeschreeven heeft in welken
Couranten, en haar dikwerf zodanige summatie zoude geschieden, overzulks verzogten, dat
zij door deeze vergadering als overmombers mogten worden gequalificeerd tot het doen van
zodanige summatie in zes Haarlemmer Couranten, geduirende de tijd van ses weeken, met
bijvoeging der clausululi van eeuwig stilzwijgen in cas hij of zijne descententen binnen 3
Pagina 122 van 297

jaaren niet opkoomen en van hun leven doen geblijken, en dat dan over zijn erfportie ten
behoeven der andere erfgenamen zal worden gedisponeerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broederquartier worden de
Supplianten gequalificeerd de gelibelleerde summatie in de Haarlemmer Couranten te doen op
de voorgeslagene voet.

579. Den 7 Maart 1799, fol.137vo.
Op de Requeste van de gezamentlijke Grutters dezer Stad, verzoekende wegens der vervallen
staat der Grutterijen, en om andere ten Requeste geallegeerde redenen, dat sij van den
jaarlijkschen impost aan de Stad door hun wordende betaald, mogten worden ontheven.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan, word voor als nog gedifficulteerd.

580. Eodem 7 Maart 1799, fol.137vo.
Op de Requeste van Berend Eman, huirder van de Schans of Stads Herberg, verzoekende om
breedvoerige ten Requeste geallegeerde redenen dat deszelfs pagt jaarlijks met vijf en
zeventig guldens mogte worden verminderd.
Was geapost: Op het Rapport van de tijdelijke Cameraers van de Stad, onder anderen in
aanmerking zijnde genoomen den toenemende defecten staat van des Suppliants gehuurd
woonhuis, het ongerief en nadeel, welke daaruit in zijn neering ontstaat, en dan mede nog het
gemis der voordeelen, welke hij als Sluisewagter van de Campersluis (zijnde deze post
meestal aan deze wooning geattracheerd geweest) zij jaarlijksch bedragende ongeveer tagtig
guldens, tot aan den jaare 1796 van wegens de Polder van Mastebroek genoten heeft; Is om
voors(chreven) en andere bijzondere redenen na deliberatie goedgevonden en verstaan, de
huir van den Suppliant te verminderen met vijf en zeventig guldens jaarlijksch, in dier voegen
dat hij vanaf Petri 1799 in plaats van twehonderd vijf en zeventig guldens, en zulks zo lang hij
in dese zijn huir zal gecontinueerd worden.
581. Den 11de Maart 1799, fol.138.
Op den Requeste van Jan Cortje, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd, uitstel
van betaling van de drie verschuldigde jaaren uitgang aan de Geestelijkheid uit zijn huis
staande in de Veenestraat.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraers van de Geestelijkheid wordt de Suppliant de
drie verschuldigde jaaren uitgang geremitteerd.
582. Eodem 11de Maart 1799, fol.138.
Op den Requeste van Jochem Evers, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd dat
hem mogt worden geremitteerd de betaling der uitgang aan de Geestelijkheid uit zijn huis
staande in Brunnepe voor de tijd van 4 jaaren, het lopende jaar daarmede onder begrepen.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraers van de Geestelijkheid wordt de Suppliant de
vier jaaren verschuldigde uitgang uit zijn huis geremitteerd.

583. Den 18 Maart 1799, fol.138vo.
Op den Requeste van Willem Brands, gewoond hebbende te Oosterwolde aan de Geldersche
Gragt, verzoekende dat consideratie mogt worden genoomen omtrent zijn agterstallige pagt,
uit hoofde dat in den nagt tusschen den 23 en 24 Januarij ll. zijn eigendomlijk huis en
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hooiberg, staande op de grond van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis (on het?)
onverwagts door de vlammen zijn verteerd en daarbij nog verlooren heeft 15 stuks groot en
kleinvee, een vet varken en een paard.
Was geapost: Op het rapport van Provisooren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
wordt de Suppliant geremitteerd het restant van zijn verschuldigde pagt over het jaar
versch(eenen) 1796 á f.35 - : - en en dan de drie jaaren pagt verscheenen Petri 1797, 1798 en
1799 á f.70 - : - jaarlijks.

584. Den 21 Maart 1799, fol.138vo.
Op den Requeste van Hendrik Weijer, meijer op een Stadserve op het Raas, verzoekende om
redenen ten requeste geallegeerd, remissie van de resteerende pagt á f.280 - : - op het pagtjaar
1796 verscheenen Petri 1797.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraers van de Stad kan in het verzoek ten requeste
gedaan niet worden getreeden en over zulks geweesen van de hand.

585. Den 26 Maart 1799. fol.139.
Op den Requeste van Claas Peters en Jan Louws als voogden over de minderjaarige dogter
van Lammert Wichers met naame Arentje Lammerts en de meerderjaarigen dog innocente
dogter Gerrigie Lammerts, verzoekende approbatie van het daarbij overgelegde contract van
verkoop van een huisje aan Isacq Abrahams qq.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het gelibelleerde
en met het exhibitum hujus diei getekend contract geapprobeerd.

586. Den 28 Maart 1799, fol.139vo.
Op den Requeste van Hendrik Sonnenberg, verzoekende kost en inwooning in een der Stads
Gasthuisen.
Was geapost: Op het rapport van de Provisooren ven het H(eiligen) G(eest) Gasthuis wordt
de Suppliant de kost in het voorsch(reven) huis geaccordeerd.

587. Den 28 Maart 1799, fol.139vo.
Op den Requeste van Hendrik Jansen, verzoekende in plaats van wijlen Arend van Santen tot
Piloot te mogen worden aangesteld.
Was geapost: De Suppliant wordt in plaats van wijlen A. van Santen tot Piloot aangesteld.

588. Den 28 Maart 1799, fol.139vo.
Op den Requeste van Willem van Aa, pagter van de impost van de Turf over den jaare 1799,
te kennen gevende dat P. Berends, pagter van de tegenswoordige impost een zeer groot
magazijn heeft aangelegd, waarin bij het eindigen van desselfs pagtjaar zeker nog een groot
quantiteit Turf zal voorhanden zijn en ook door hem na het eindigen van de tegenwoordige
pagt nog uitverkogt zal worden, en de Suppliant daardoor veele schade zal koomen te lijden
en dewijl hij niet weet of in deeze of in deeze een afpeiling zal gegeeven worden, over zulks
verzoekt te mogen weeten of hij zodanige afpeiling genieten zal dan niet, ten einde in
gevogen daar van zig stiptelijk tegen een volgende pagter te kunnen gedragen indien hij
Remonstrant zo als zijn voorneemen is, mede een Turfmagazijn mogt oprigten.
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Was geapost: Op het rapport van Commissie van Finantie wordt verstaan, dat zodanige
afpeilinge als in de requeste wordt vermeld geen plaats kan hebben zo lang zulks in de
conditien van verpagting niet is bepaald.

589. Den 4 April 1799, fol.140.
Op den Requeste van Adrianus van Leuven, verzoekende zodanige penningen á f.30 - 3 - als
bij de Vendumeester E. Moulin zijn leggende van de verkogte goederen van Elisabeth Prins,
die hij aan de laage bank tot bekooming van een praetensie van f.47 - 4 – had uitgewonnen na
voorgaande taxatie van den rekening van de Proc(ureur) Evers, groot f. 23 - 12 - , te mogen
ligten en op rekening zijner wettige praetensie ontvangen.
Was geapost: De Suppliant wordt geauthoriseerd de gelibelleerde f.30 - 3 - : bij de
Vendumeester te mogen ligten, en de rekening van de Proc(ureur) Evers getaxeerd op
f.20 - 8 - .
590. Den 4de April 1799, fol.140vo.
Op den Requeste van Peter Lubbers, te kennen gevende dat bij Apostille van den 28ste
December 1775 aan hem is geaccordeerd om op het erve de Sonnenberg een huisje te mogen
bouwen, mids voor grondgeld of erfpagt jaerlijks aan deezer Stads Geestelijkheid als eigenaar
van de grond, betalende f.6 - : - en welk huisje met het regt heeft verkogt aan Jan Hendriks de
lange, overzulks verzoekende dat de Ontvanger van de Geestelijkheid mogt worden gelast dit
regt op naam van den kooper Jan Hendriks de Lange over te schrijven en van dezelve jaarlijks
de voormelde recognitie of grondgelden te vorderen.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars van de Geestelijkheid, wordt het verzoek, ten
requeste gedaan, geaccordeerd, en dien ten gevolge de Ontvanger der Ecclesiastique goederen
geauthoriseerd ten fine als daar bij vermeld.

591. Den 8 April 1799, fol.141.
Op den Requeste van Claas Peters en Jan Louws, als voogden over de innocente Gergjen
Lammerts, daarbij te kennen gevende, dat de vader van dat meisje is komen te overlijden
zonder iets voor haar na te laten, en daar echter voor dezelve behoord gezorgd te worden,
overzulks verzogten dat hun aanwijzing mogten houden gedaan waar zij de f.36 - : - waarvoor
zij haar besteed hebben, en voor kleden zo veel mogt worden toegelegd als mogt worden
goedgevonden.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de Bedienaaren
der Armen gequalificeerd om voor de alimentatie van de gelibelleerde innocente Gergien
Lammerts te voorzien op zodanige wijze als zij het best zullen oordeelen en de penningen
daar toe benodigd uit de Cas van de Armecamer te betalen.
592. Den 8ste April 1799, fol.141vo.
Op den Requeste van H. Londo en H. Buitendijk, als voogden over de minderjaarige en
krankzinnige Hubert Londo, verzoekende dat voorn(oemde) hunne pupil in het Arme
Weeshuis mogt worden opgenoomen of op eene andere beter gevoeglijke wijze voor hem
mogt worden gezorgd.
Was geapost: Op het rapport van Provisooren van het Arme Weeshuis worden de
Bedienaren der Armen gequalificeerd om de gelibelleerde Hubert Londo uit den Armen
Camer te alimenteeren.
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593. Den 11 April 1799, fol.141vo.
Op den Requeste van C.V. Moulin, verzoekende dat hij betaling mogt bekoomen wegens
geleende zijde Gorgons tot 2 Vaendels voor het geweesen exercitie genoodschap in de
Jaaren 1785 en 1786 ter Sa. van f.30 - 18 - 12.
Was geapost: Op het rapport van de Commissie van Finantie word de Commissie van de
geweesene Burger Krijgsraad geauthoriseerd, om uit de nog voorhanden zijnde penningen van
die krijgsraad, de gelibelleerde rekening te voldoen.

594. Den 24 April 1799, fol.142.
Op den Requeste van Thomas Bos, te kennen gevende, dat hij het schip van Hendrik
Sonnenberg heeft gekogt het welk in het Veer van hier op Amsterdam gevaaren heeft, dog
welk schip door 2 onpartijdige bevonden is, dat zonder reparatie van eenige defecten aan het
zelven, niet zonder gevaar in voorn(oemd) Veer kon worden gebruikt, dog dat wanneer die
defecten gerepareerd zouden zijn, alsdan voorn(oemd) schip volkoomen in genoegsaamen
staat is om in het Veer te kunnen vaaren, ja zelfs zo goed als de overige Veerscheepen: en
daar hij Suppliant nu voorneemens is niet alleende aangeweesene defecten, maar zelfs
anderen die hoe zeer niet hinderen echter het zelve merkelijk zullen verbeeteren, te doen
herstellen, zo als hij hetzelve alsdan aan het ondersoek van onpartijd(igen) gesubmitteerd,, zo
verzoekt hij Suppliant dat hij als Beurtschipper in het Veer op Amsterdam, waarin hij reeds
als knegt verscheidene jaaren gevaaren heeft, tegens vervalling van de daartoe gerequireerde
vereischtens en onderwerping van zijn schip, nu het na hetzelve te hebben doen repareeren
aan onpartijdige visitatie te mogen worden geadmitteerd.
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesters wordt het verzoek ten requeste gedaan
geaccordeert op de daarbij bepaalde conditien.

595. Den 9 Meij 1799, fol.142vo.
Op de Requeste van Hermen Wissink, verzoekende remissie van de jaren uitgang 1797, 1798
en 1799 ten behoeve van de Stad jaarlijks ad f.2 - 2 – wordende betaald.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, worden aan de Suppliant twe
jaaren van den gelibelleerde uitgang ad f.2 - 2- jaarlijksch verschenen Paaschen 1797 en 1798
mids dezen geremitteerd.

596. Den 14 Meij 1799, fol.142vo.
Op de Requeste van Teunis Kerker, pagter van het Stads Geslagt alhier, verzoekende Antonij
Beek en Mattheus Brandenburg te mogen volmagten om sijn zaak als pagter waar te neemen,
met magt om met de Burgerij te kunnen handelen zoo en diervoegen; als hij zelfs als pagter
van dit middel regt en magt heeft te kunnen en mogen doen.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word het verzoek ten Requeste
gedaan geaccordeerd; en dien ten gevolge den Suppliant tot het volmagten van Antonij Beek
en Mattheus Brandenburg geauthoriseerd ten fine als daarbij verzogt.

597. Den 23 Maij 1799, fol.143.
Op den Requeste van J.H. Beernink en verdere crediteuren in den boedel van W.H. Schreurs
en M. van der Plagge, Ehel: te kennen gevende, hoe gem(elde) Ehel(ieden) zig uit de Stad
hebben begeeven en derzelver boedel geabandonneerd, waarin wel dadelijk door de
Hoofdlieden is voorzien dog gaarn gem(elde) boedel onder eene wijdere directie zagen
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gebragt, ten einde de voorhanden zijnde goederen ad opus jus habentium konde worden
verkogt, overzulks verzogten dat omtrent op gem(elde0 boedel zodane wijdere arrangementen
mogten worden gemaakt als tot algemeen nut, en naar stijl behoort.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier daarover
gehoord hebbende de crediteuren worden de persoonen van Mr. C.G. van Baerle en J.H.
Beernink tot curateuren in den gelibelleerde boedel aangesteld.

598. Den 3 Junij 1799, fol.143vo.
Op de Requeste van Andries Bos, verzoekende dat aan hem de resterende onbetaalde drie en
twintig guldens landpagt van het 8ste parceel op de Pieper verschenen Martini 1797 remissie
mag worden verleend.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant het
restant van de pagt van het 8ste parceel op de Pieper ter Sa. van drie en twintig guldens
verrschenen Martini 1797 mids dezen geremitteerd.

599. Den 6 Junij 1799, fol.143vo.
Op de Requeste van Mr. C.G. van Baerle, Advocaat en J.C. Evers, Procureur, beide
Bedienders van Cornelis Peters te Emmerik wonende, te kennen gevende dat op de 2de
December 1794 te Amsterdam voor derzelve principaal in het Beurtschip van Schipper Bos
varende van Amsterdam op Doesburg geladen is een oxhoofd voorloop Brandewijn; dat deze
Schipper door de Stads Regering destijdes is gelast geworden sijn last te breeken so als
werkelijk geschied is. Dat na dus alle de goederen weder in het schip sijn geladen,
uitgenomen het oxhoofd voorloop Brandewijn, hetgeen destijdes volgens informatie door den
pagter Frank Gunning fout zijn opgeslagen; verzoekende van Stadswegen schadeloosstelling
en restitutie van het voorz(chreven) oxhoofd voorloop Brandewijn.
Was geapost: Uit het Rapport van de Commissie van Finantie dezer Stad daarover hebbende
gehoord Frans Gunning als pagter van de Brandewijn, en gebrande wateren over den jaare
1794, alsmede de destijdige Bediende in dezer Stads Monopolie kelder zijnde gebleken, dat
bij voornoemden pagter uit het gelibelleerde Beurtschip in de maand December 1794 wel een
oxhoofd Brandewijn, maar geen voorloop Brandewijn opgeslagen, en in die qualiteit ook
weders verkogt, en daar voor aan den koopman Cornelis Peters te Emmerik geen betaling
word geweigerd, zijn overzulks aan de Municipaliteit geene redenen voorgekomen, waarom
bij de Requestranten d.q. in het nogmalig aanbod van meergemelden pagter, om dit
voorschr(even)e oxhoofd Brandewijn tegen prijscourant so als die ter tijde van den opslag
geweest is, te betalen, geen genoegen sou kunnen genomen worden.

600. Den 8 Junij 1799, fol.144.
Op den Requeste van T.L.G. van Motman, te kennen gevende, dat hij tot vereffening van
eenige famillie zaken nodig heeft eenige tijd buiten lands te gaan, en daartoe van het
uitvoerend Bewind deezer Republiek voorneemens is te vragen behoorlijke Pas, dat om
dezelven te verkrijgen nodig is eene attestatie van de Municipaliteit van de woonplaats in
houdende dat dezelve geene reedenen weet om zodanige Pas te weigeren, en eene acte van
signalement, verzoekende overzulks dat hem zodanig attest mogt worden verleend en de acte
van signalement opgemaakt.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan, wordt gedifficulteerd.
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601. Den 10 Junij 1799, fol.144vo.
Op den Requeste van Matje Barré, wede Hendrik Schaatbergen, oud 64 jaaren, verzoekende
ene Kostgevers proeve in een vertrekje in het lange huis, van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis,
vrij van werken dog overigens als andere kostgevers voor eene Sa. van f.350 - : - te betalen
binnen een half jaar.
Was geapost: Op het Rapport van Provisoren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis, wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien ten gevolgen de Kerkmeesteren van
voors(chreven) huis geauthoriseerd om de Suppliante op de gelibelleerde conditien in het
zelve op te nemen.

602. Den 1 Julij 1799, fol.144vo.
Op den Requeste van de erfgenaam van Willem van Wijhe, daarbij te kennen gevende, dat de
overledene gehad heeft een lijfrente op dezer Stads Comptoir geconstitueerd bij obligatie van
den 20 Junij 1791 en jaarlijks op den 1mo. Julij verschijnende ter Sa. van f.84 - 1 - welke
laatste jaarrente den Ontvanger van de Stad zwarigheid maakte om te voldoen, uit hoofde dat
de overledene de 1ste Julij 1794 niet had beleefd maar eenige weinige weeken te vooren was
gestorven, en dat in zodanig geval het laatste jaar niet betaald wierd, terwijl zij Supplianten
vermeenen dat hun het gem(elde) jaar competeerd, terwijl zedert den jaare 1776 het sterf
halfjaar, altijd betaalbaar gesteld is, en hun dus niet kan praejudicieeren, dat deeze rentebrief
volgens d‟oude formulier is afgegeven, verzoekende overzulks dat de Ontvanger mag worden
gequalificeerd die f.84 - : - aan hun uit te tellen.
Was geapost: Op het rapport van de Commissie van Finantie, op de nadere instantie van de
Requestranten, geëxamineerd hebbende dat door hun te vooren gepraesenteerd request,
alsmede de resolutie van den 20 Junij 1791, waar bij het beleggen van de lijfrentebrief is
geaccordeerd, word voorschr(even) Commissie van Finantie geauthoriseerd de gelibelleerde
f.84 - : - aan de Supplianten te betaalen uit de loopende Camer 1799.

603. Den 2 Julij 1799, fol.145.
Op den Requeste van T.L.G. Motman, te kennen gevende dat hij wegens ziekte van zijn vader
genoodzaakt is naar Cleef en Emmerik te vertrekken verzoekende overzulks dat als nu aan
hem een acte mag worden afgegeeven om daarop een paspoort te verkrijgen.
Was geapost: De Municipaliteit blijft inhaereeren het voorig afgegeeven Appostil, en dien
ten gevolge difficulteeren in het opnieuws gedaan verzoek.

604. Den 8 Julij 1799, fol.145vo.
Op de Requeste van Jacob Albers, als pagter van het 11de parceel op de Pieper, verzoekende
remissie van deszelfs verschuldigde pagt tere Sa. van f.206 - : - .
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word dien
ten gevolge het zelve afgeslagen mids dezen.

605. Eodem (8 Julij 1799), fol.145vo.
Op de Requeste van Mannes Jans, verzoekende uitstel van betaling van zijn verschulde pagt
ter Sa. van f.56 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word aan den Suppliant uit
goede consideratien de gelibelleerde pagt ter Sa. van f.56 - : - mids dezen geremitteerd.
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606. Eodem (8 Julij 1799), fol.145vo.
Op de Requeste van H.F. Wolff en B. van der Weg, Gecommitteerden van de gewesen Burger
Jager Compagnie in den jare 1796 opgerigt, verzoekende dat het al nog verschuldigde aan den
koopman G. Stuurbrink zig bedragende f.150 - : - wegens leverantie van goederen voor het
Jagercorps Stadswegen mogte worden geremitteerd.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden en word dien ten
gevolge hetzelve afgeslagen mids dezen.

607. De 13 Julij 1799, fol.146.
Op den Requeste van Grades Hilkes en J.C. Kampstein, Ehel(ieden), verzoekende om redenen
ten requeste geallegeerd hun mogten worden verleend Cessie bonorum en Curatorae derzelve
boedel genomineert.
Was geapost: Op het Rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier daar over
gehoord hebbende de Crediteuren, wordt de verzogte Cessie bonorum geaccordeerd ten fine
en effecte als naar rechten en tot Curateuren in gem(elde) boedel aangesteld Mr. Abraham
Stennekes en Abr. Jilink.

608. Den 25 Julij 1799, fol.146.
Op den Requeste van Herman Nuis, in qualiteit als Administrateur over de Fidei Commissaire
Erfportie van Berendina Bandjes, wede Assuerus van den Noord in de nalatenschap harer
ouderen zijnde geweest Jan Bantjes en Jacomina van Leussen, daarbij te kennen gevende dat
zijn meede Administrateur Berend Fredrik Schultz overleeden zijnde, overzulks verzogt dat
een ander te mogen worden toegevoegd en wel de persoon van Paulus Bakker.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier word de persoon van
Paulus Bakker geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

609. Den 27 Julij 1799, fol.146vo.
Op den Requeste van Anna Leussink, wede van wijlen Willem de Rooij, daar bij verzoekende
dat zodanige verkoop van drie portien in drie differente slagen in Dronthen, als zij aan den
Burger Jurriaan Nicolaas Bijsterbos gedaan heeft, mogt worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier, word de gelibelleerde
verkoop, voor zo verre de minderjaarige kinderen aangaat, bij dezen geapprobeerd.

610. Den 27 Julij 1799, fol.146vo.
Op den Requeste van A. Moltman, Conrector der Latijnsche Schoolen, daar bij te kennen
gevende, dat hij door het overlijden van den eerste Praeceptor O.J. Nuis zedert den 4de Maart
ll. desselfs School heeft waargenomen, en zedert de ongelukkige omstandigheid van den
Rector Wijngaerd ook dien zijn School van den 11de April de zes jaars, en dus daardoor van
die tijden af aan van de vroege morgen tot den laaten avond met werkzaamheeden is
geobrueerd geweest, verzoekende over zulks dat hem eene belooning, geproportioneerd naar
de moeiten en last, gratieuselijk mag worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Scholarchen, wordt aan den Suppliant voor het
waarneemen van de twee Schoolen geduirende de gelibelleerde tijd, toegelegd eene Sa. van
een honderd en vijftig guldens, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen uit
de lopende Camer.
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611. Den 1 Augustus 1799, fol.147.
Op den Requeste van Andries van Engbrink, daarbij te kennen gevende dat hij onmagtig is
om de uitgang van f.9 - 18 - : jaarlijks aan de Buitenkerk, welke uit zijn twee voorn(oemde)
huisen gaan staande in de Buiten Nieuwstraat schuldig is te kunnen voldoen, verzoekende
overzulks dat die hem mogt worden geremitteerd en verder die wooningen daarvan ontheft.
Was geapost: Op het rapport van de Provisooren van de Buitenkerk word de Suppliant de de
agterstallige jaaren tot Paaschen 1799 geremitteerd, dog is het verder verzoek gedifficulteerd.

612. Den 1 Augustus 1799, fol.147vo.
Op den Requeste van Jan Apeldoorn, woonende te Vollenhove, daarbij te kennen gevende,
dat zijn huis staande aldaar in den Visscherstraat in den jaare 1798 door een onvoorziene
brand ten eenmaale is vernield en daardoor in de grootste armoede is gedompeld, en daar
voorschr(even) huis bezwaart is geweest met een jaarlijksche uitgang van f.2 - 12 – aan deeze
Stads Geestelijkheid waarvan nu gepasseerde Paaschen een jaar is verscheenen, overzulks
verzoekende dat voorschr(even) verscheenen uitgang mogt worden geremitteerd niet alleen
maar van die uitgang in het vervolg ontheft.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot den Ecclesiastique goederen wordt de
Suppliant geremitteerd de jaaren uitgang verscheenen Paaschen 1799, dog in het verder
verzoek gedifficulteerd.
613. Den 5de Augustus 1799, fol.148.
Op den Requeste van Louw van der Weert, daarbij te kennen gevende; dat Hermanus van den
Noort bij afreekening op den 2de Maart 1787 wegens verkogte en geleverde Granen hem is
schuldig gebleven eene somma van f.114 - 5 – met eenigen kosten daarover aangewend en
welke schuld hij aangenoomen heeft in drie termijnen en dat lopende jaar te betaalen en tot
securiteit daarvan heeft gepasseerd vrijwillig verwin op de halfscheid van twee huisen staande
op de Broederweg in gemeenschap met J. Kreekelaar; dan dat gem(elde) H. van Noort niet
tegenstaande hij hem daartoe heeft laten aanmanen tot nog toe niets daar op heeft betaald,
overzulks noodig geoordeeld ter bekooming van het effect van het vrijwillig Gerichtelijk
verwin zig te addresseeren aan deeze vergadering met verzoek dat uit kragt van hetzelve een
dag mag worden gepraefigeerd en bepaald op welke ten overstaan van Hoofdlieden more
solito (volgens de gewoonte) de halfscheid der gelibelleerde huizen zal kunnen worden
gedistraheerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Broedequartier kan in het verzoek ten
requeste gedaan niet worden getreeden, maar wordt de Suppliant gerenvoieerd naar de Hoge
bank om aldaar na de Bouw vacantie procedeeren als naar Stadsrecht.
614. Den 8ste Augustus 1799, fol.148vo.
Op den Requeste van Herman Nuis en Paulus Bakker, in qualiteit als Administrateurs over de
Fidei Commissaire Erfportien van Berendina Bantjes, wede Assuerus van den Noort,
verzoekende te worden geauthoriseerd om te mogen negotieeren ongeveer eene Sa. van
f.275 - : - tot de gevorde restitutie van het genegotieerd capitaal en renten door Alida Bantjes,
wede Willem Stuurman geimploieerd tot de betaling van de 1ste 2de en 3de termijn in heffing
van de 4 pct en om daar mede te betaalen de aanstaande 4de of laatste termijn.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier, worden de
Supplianten geauthoriseerd ten fine als bij Requeste vermeld.
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615. Den 8ste Augustus 1799, fol.148vo.
Op den Requeste van Jacob Brandenburg en Jacob Berghuis, als voogden over Hendrina de
Rooij, daar bij te kennen gevende dat uit het testament van wijlen de vader van deeze hunnen
pupille Willem de Rooij aan de Supplianten gebleeken is, dat hij haar pro portione mede tot
erfgenaame heeft geinstitueerd, en dewijl gem(elde) nalatenschap nog onverdeeld is onder en
met den boedel van de stiefmoeder van deeze hunne pupille, Anna van Lenzen, overzulks die
boedel zal moeten worden gescheiden en inventaris van gemaakt, en daar werkzaamheden toe
worden vereischt, waartoe zij zig bezwaarlijk in staat rekenen dierhalven verzogten te worden
gequalificeerd om daartoe te mogen emploieeren tegens billijke salaris zodanig practisijn als
zij daartoe geschikt zullen oordeelen.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitequartier, worden de supplianten
gequalificeerd ten fine als bij requeste vermeld.

616. Den 12 Augustus 1799, fol.149.
Op den Requeste van Hendrik Hekker, zig als Karreknegt in ‟s lands dienst hebbende
geëngageerd, verzoekende dat zijn zoontje wederom in het kinderhuis mag worden
opgenoomen, alwaar hij eenige jaaren in geweest is, alzo het hem onmogelijk is het zelve
thans te kunnen onderhouden.
Was geapost: Op het rapport van Provisooren van het Armen Weeshuis, worden de
Buitenvaders van voorschr(even) huis geauthoriseerd het gelibelleerde kind in het zelven
provisioneel op te neemen en te verpleegen.

617. Den 15 Augustus 1799, fol.149vo.
Op den Requeste van Fredrik Gerrits, gebooren van Grootebroek en woonagtig te
Broekenhaven, verzoekende met het Veer van hier op Enckhuisen en vice versa laatst
waargenoomen door Harmen Bos, dog thans door het verkoop van zijn schip vacant te mogen
worden begunstigd.
Was geapost: Op het rapport van Schutmeesters wordt het verzoek ten requeste gedaan
geaccordeerd, en dien ten gevolge de Suppliant als Veerman van hier op Enckhuisen en vice
versa aangesteld.

618. Den 15 Augustus 1799, fol.149vo.
Op den Requeste van Willem van Staa, daar bij te kennen gevende, dat hij in den jaaren 1785
als Executeur is aangesteld geworden en daarin is gecontinueerd tot dat er een Schout bij nagt
is aangesteld, wanneer hij zijn ontslag heeft bekoomen uit hoofde dat hij zijn bezwaaren had
te kennen gegeeven wegens het verminderen der emolumenten, dat hij thans voorneemens
zijn den naar de vacante Schout bij nagtplaats te Zwolle te solliciteeren van zijn civisma
goedgedrag en bekwaamheid noodig heeft, verzoekende overzulks dat dezelve hem mogen
worden verleend.
Was geapost: Op het rapport van de Praesidenten kan in het verzoek ten requeste gedaan niet
worden getreeden uit hoofde van de resolutie van den 9 Januarij 1798.

619. Den 19 Augustus 1799, fol.150.
Op den Requeste van de Buitenvaderen van het Arme Weeshuis, verzoekende te mogen
worden geauthoriseerd tot het verkoopen van eene Boomgaard, gelegen in Brunnepe, waarvan
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zij de geringe huirpenningen á f.6 - : - ‟s jaarlijks met veel moiete (moeite) kunnen bekoomen
en daardoor hun boek niet behoorlijk sluiten.
Was geapost: Op het rapport van de Provisooren van het Arme Weeshuis, worden de
Requestranten geauthoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

620. Den 22 Augustus 1799, fol.150.
Op den Requeste van Herman Nuis, zo voor zig zelfs en als de na te caverende voor zijn neev
J.E. Drillingen te Enckhuisen, daarbij te kennen gevende dat derzelver nicht Helena Castenaar
op den 16de deezer is komen te overlijden, en daar zij als de naaste erfgenaame geene
genoegsaame kundigheid hebben van de gesteldheid harer nalatenschap, om dezelve direct te
kunnen aanvaarden, en evenwel uit liefde en genegenheid voor de overledene inclineeren, om
de nodige ordes tot de begrafenis te stellen en den kosten daar voor te verschieten;
voorbehoudens hun lieder recht van beraad, verzoekende overzulks dat hun lieden de tijd van
ses weeken mag worden geaccordeerd om zich over het al of niet adiceren dezer nalatenschap
te declareeren.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt aan den
Supplianten de verzogte tijd geaccordeerd, om zig te declareeren over het al of niet adiceren
van de gelibelleerde nalatenschap.

621. Den 26 Augustus 1799, fol.150vo.
Op den Requeste van Gosen van der Vegt, huurder van een stuk land de Hooge Weemen
genaamd en toebehoorende aan deeze Stad, verzoekende om redenen ten requeste geallegeerd
het voorn(oemde) land in dit jaar twee maal in plaats van eens te mogen maijen.
Was geapost: Op het rapport van de Commissie van Finantie kan in het verzoek ten requeste
gedaan, niet worden getreeden maar hetzelve geweesen van de hand.
622. Den 2de September 1799, fol.151.
Op den Requeste van Herman Nuis en Jan Everwijn Drillingen, daarbij te kennen gevende dat
bij Apostil van den 23 Augustus ll. hun was geaccordeerd een termijn van ses weeken om zich
te beraaden over het al of niet aanvaarden van de erfenis van wijlen haar nigt Helena
Castenaar op den 20 Aug(ustus) ll. alhier overleden, en dewijl zij bevinden, dat de boedel zo
gering is dat daaruit niet genoegsaam de doodschulden, de medicijns en medicamenten zullen
kunnen worden voldaan, zij overzulks raadzaam hebben geoordeeld van die erfenis af te zien
en dezen boedel te repudieeren dan daar zij echter uit genegenheid tot de overledene uit
aanmerking van de geringe gesteldheid der nalatenschap wel de moiete (moeite) op zig wilden
neemen om die boedel te distraheeren en de doodschulden zoo veel doenlijk daarvan te
restitueeren, overzulks verzoekende dat de boedelafstand mag worden geaccordeerd en zij
mogen worden geauthoriseerd tot de redding dezer boedel mids na den afloop daarvan
behoorlijk rekening en verantwoording aan deeze vergadering doende.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt den
boedelafstand aan de Supplianten geaccordeerd, en zij tevens gequalificeerd om den boedel
ten meesten nutte der Crediteuren te expliceeren en liquideeren na vooraf dezelve in de
Couranten te hebben opgeroepen, mids na den afloop daarvan behoorlijk rekening en
verantwoording.
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623. Den 4de September 1799, fol.151vo.
Op den Requeste van Arend Dolman, Schoolmeester van het Boven School; daar bij te
kennen gevende hoe hem zedert den jaare 1797 jaarlijks is toegelegd de Sa. van f.50 - : wegens de behuizing die hij Suppliant minder heeft dan anderen deezer Stads Schoolmeesters,
verzoekende overzulks dat hem gem(elde) Sa. van f.50 - : - voor dit lopende jaar wederom
mag worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen; wordt
den Suppliant voor dit lopende jaar 1799 wederom geaccordeerd de Sa. van f.50 - : - ten fine
als bij requeste vermeld, te betalen door den Ontvanger der Ecclesiastique goederen.
624. Den 5de September 1799, fol.152.
Op den Requeste van Willem Bakker, verzoekende, dat het hem mogt worden gepermitteerd
zijn stal agter de Kruid-toorn op stadsgrond te mogen vooruit zetten tot dezelve gelijke komt
met de nevenstaande woonhuisen, en hem ten fine voorsch(reven) voorn(oemd) stuk mogt
worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Bovenquartier, wordt het verzoek ten
requeste gedaan, geaccordeerd zoals het legd.

625. Den 11 September 1799, fol.152.
Op den Requeste van de wede Hendrik Diender, woonagtig in Oosterholt, te kennen gevende,
hoe zij door het overlijden van haar man van deze omstandigheden buiten staat gebragt is om
te kunnen voldoen twee jaaren uitgang aan de Geestelijkheid van haar huisstede, welke zij
over de jaaren 1798 en 1799 nog verschuldigd is ad f.1 - 8 – jaarlijks, verzoekende over zulks
dat haar die twee jaaren mogten worden geremitteerd.
Was geapost: Op het rapport van Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique goederen, wordt
aan den Suppliante de gelibelleerde twee jaaren uitgang geremitteerd.

626. Den 16 September 1799, fol.152vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesters van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis, daar bij te
kennen gevende, dat op den 6de December 1798 aldaar overleden was een kostkoper met
naam Roelof Wolters, zonder bij deszelfs testament op den 24 Julij 1798 te Grafhorst
gepasseerd eenige executeurs te hebben benoemd, waartoe zij door de Regering nu waren
aangesteld, en om die boedel te liquideren, dan daar bij voorn(oemd) testament ook geene
erfgenaamen waren benoemd, maar de gantsche nalatenschap bijna geheel in legaaten is
vermaakt, tot welke betaling zij worden aangezogt, dog waaromtrend zij zwarigheid maken
uit hoofde dat zommige lieden vermeinen aanspraak op die nalatenschap te hebben zonder
daar toe valabele bewijzen te toonen, verzoekende overzulks dat bij affexie hier ter Stede,
alsmede in de Couranten alle diegeenen mogten worden opgeroepen die mogten vermeinen
eenig aanspraak op die nalatenschap te hebben.
Was geapost: Op het rapport van Provisooren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
worden de Supplianten in hunne qualiteit geauthoriseerd, om in de Couranten en per edicta ad
valva curiae tegen den 7de December van dit jaar 1799 ‟s morgens ten half tien aan de hooge
bank per emtoir op te roepen en te citeeren alle diegeenen, welke zouden kunnen of willen
sustineeren te zijn erfgenaamen ab intestato van de gelibelleerde Roelof Wolters en eenig
recht of aanspraak op deszelvs nalatenschap te hebben, ten einde alsdan hun vermeind recht
met behoorlijke bewijzen te produceeren, om dienna te kunnen worden gedeceteerd, zoals
bevonden zal worden te behooren.
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627. Den 16 September 1799, fol.153.
Op den Requeste van Lubegien Jans Bulthuis, wede van Gerrit Jans de Ruiter, oud 57 jaren,
moeder in het Groot Burger Weeshuis, verzoekende approbatie van een aangegaan accoord
met de Kerkmeesteren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis wegens een Kostkopers
proeve voor f.925 - : - en de wooning op de binnen plaats.
Was geapost: Op het rapport van Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis,
wordt het gelibelleerde accoord geapprobeerd.

628. Den 16 September 1799, fol.153.
Op den Requeste van Christina Ecker, wede van Marten Riegen, op haar eigen verzoek
wegens haare hooge jaaren gesteld onder de curateele van B. Nieuwenhuis en Jan Krips, te
kennen gevende, dat zij bij haar testament twee Executeurs had benoemd, waarvan zij
oordeelde dat er een wegens opgekoomene omstandigheeden daartoe niet wel in staat was,
verzoekende overzulks zo ver nodig te worden gequalificeerd om onder assistentie van
voorn(oemde) haare Curatoren nader judicieel zodanige Executeurs te mogen aanstellen, als
zij zal vermeenen daartoe geschikt te zijn.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt de
Suppliante gequalificeerd ten fine als bij requeste vermeld.

629. Den 22 September 1799, fol.153vo.
Op den Requeste van Elisabeth Jong, huisvrouw van Jacobus Constant, zijnde thans
Karreknegt bij de Veldtrain, verzoekende dat de vier voorkinderen van haar man in het Arme
Weeshuis mogten worden opgenoomen.
Was geapost: Op het rapport van de Provisooren van het Arme Weeshuis worden de Buiten
Vaders van het gem(elde) huis geauthoriseerd om de gelibelleerde kinderen in hetzelve
provisioneel op te neemen en te verpleegen.

630. Den 23 September 1799, fol.154.
Op den Requeste van de Leeraars bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente in deeze Stad,
daarbij te kennen gevende; dat de gevorderde waarneeming van de vacatuur berusten onder de
Classis exterende, hun ten hoogste bezwaarlijk, ja bijna onmogelijk valt, in gevalle zij teffens
verpligt zijn, ten zelve tijden hunne eigen predikbeurten in deezen Stad te moeten vervullen,
verzoekende overzulks, dat mogt worden geaccordeerd, dat voortaan aan ieder derzelve tot
den vervulling van een vaceerende beurt verzogt en geroepen mag worden toegestaan, om zijn
eigen predikbeurt niet te moeten vervullen.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de kerkelijke zaaken, wordt aan ieder
der Requestranten geaccordeerd, om, zo lang de beide vacatuures te Wilsum en te Zalk
tegelijk zullen plaats hebben, en hij tot het waarneemen van een van die beide geroepen
wordt, zijn predikbeurt alsdan hier te mogen doen stilstaan.

631. Den 25 September 1799, fol.154vo.
Op den Requeste van Christina Ecker, wede van Marten Riegen, geadsisteerd met haar
Curateuren en te kennen gevende, dat zij in gevolge verleend concent bij Apostille van den 16
Sept(ember) 1799 in plaats van de executeurs testamentair door haar en wijlen haar Eheman
bij testament van den 6 Aug(ustus) 1788 aangesteld had, verzogt en benoemd haare
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Curateuren Benjamin Nieuwenhuis en Jan Kreps, verzoekende overzulks dat die aanstelling
mogt worden geapprobeerd.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd en dien ten gevolgen de aanstelling van de
gelibelleerde persoonen geapprobeerd ten fine en effecte als daarbij vermeld.

632. Den 26 September 1799, fol.154vo.
Op de Requeste van A. Tebbetman, verzoekende wegens deszelfs gedane diensten ter
gelegenheid van de inquartiering der Fransche Troupes in den jare 1795, in gelijkheid van de
overige leden tot deze commissie een douceur van Stadswegen.
Was geapost: Aan den Requestrant word voor deszelfs gedane diensten en aangewende
moejte ten Requeste gemeld, mids dezen geaccordeerd een douceur van vijfentwintig guldens,
te betaalen door dezer Stads Rentecamer.

633. Den 2 October 1799, fol.155.
Op den Requeste van B. van der Wal en E. van Wijhe, Kerkmeesteren van het G(eertruij) en
C(atharina) Gasthuis, verzoekende approbatie op een accoord door hun aangegaan met
Reugter, en Aart en Margien Lammers, de oudste 62 jaaren, de tweede 57 jaaren, en de derde
60 jaaren wegens twee geheele Kostkopers proeven met hun drien voor eene som van drie
duizend en vijftig guldens, zullende de wooning zijn op op de plaats aan den Burgwal.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisooren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
wordt aan de Supplianten het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd.

634. Den 3 October 1799, fol.155.
Op den Requeste van C.G. van Baerle, verzoekende een Certificaat tot bekoming van een
buitenlandsche paspoort naar Wezel tot assistentie van Bartelt Last.
Was geapost: Ingevolge eenen Resolutie van Departementaal Bestuur van den Ouden IJssel
in dato 17 Sept(ember) l.l. acht de Municipaliteit zich onbevoegd, van des Requestrants
verzoek zal te staan.

635. Den 7 October 1799, fol.155vo.
Op den Requeste van Dirk Voerman, meijer van het erve No.6 genaamd Klepelerserve, door
het verhoogen van de Naaldeweg veel schade heeft geleden, door het uithaalen van aarde tot
voornoemden weg dieswegens verzoekende eenige remissie.
Was geapost: Aan den Suppliant word wegens zijn opgegeven schade ten Requeste gemeld,
toegelegd eene Sa. van veertien guldens eens, om op deszelfs verschuldigde pagt te mogen
korten.

636. Den 9 October 1799, fol.155vo.
Op den Requeste van G.J. Berghuis en G. Beijerink als Buiten Vaders van de Arme Weezen
dezer Stad inhoudende verzoek, om gequalificeerd te worden om voor rekening van gemelde
huis te mogen negotieeren een capitaal groot ses honderd guldens op maandgeld tegen de
minst mogelijke renten, en daarvoor ten onderpande te mogen stellen, zodanig effect als
effecten, als nodig zal worden bevonden.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt mits dezen geaccordeerd.
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637. Den 9 October 1799, fol.155vo.
Op den Requeste van Jurjen Kuilman, Dk. van den Noort, Joh.H. Figge, Jannes Kuilman, H.P.
van Kempen, J. Hollink, G. Oedekerk, Matt. Brandenburg, J.L. Vlothuizen, H. Brandhof, J.A.
Cerutti, Joh.R. Touboeker, Willem Neuzel, Elsien Winters, wede Volkert de Vries,
verzoekende permissie om hunne koopwaaren in de kraamen op de gewoone plaats te mogen
koopstellen, zo langen tijd alhier de jaarmarkt pleegt gehouden te worden.
Was geapost: Op het rapport van Broodwegers wordt het verzoek ten requeste gedaan
geaccordeerd.

638. Eodem (9 October 1799), fol.156.
Op den Requeste van Hendrik Klaassen en Teunis de Boer, inwooners van het eiland Urk,
verzoekende vrijheid om elk een halve last rogge alhier in te laden, onder offerte van
beëedigde verklaaring van het koorn naar hunne woonplaats te zullen overvaeren.
Was geapost: Aan het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden voldaan, uit hoofde van
eene resolutie van het Departementaal Bestuur van den Ouden IJssel in dato 24 Sept. 1799 en
worden de requestranten naar het zelve Bestuur verzonden.

639. Den 12 October 1799, fol.156.
Op de Requeste van de erfgenamen van Trijntje Teune, weduwe van Peter Hupscher, te
kennen gevende dat sij aan een der medeerfgenamen nomine uxoris Willem Berend van Dijk
hadden overgelaten de pagt van het erfie aan den opweg van den Swartendijk, so als hetzelve
door wijlen Peter Hupscher en laatst deszelfs weduwe is gepagt geweest verzoekende daarvan
approbatie en overschrijving op dezelven.
Was geapost: Op het Rapport van de tijdelijke Cameraers van de Stad zal het gelibelleerde
erve op de perzoon van Willem Berends van Dijk worden overgeschreven.

640. Den 12 October 1799, fol.156vo.
Op de Requeste van den Ontfanger der Stads Domeinen, verzoekende Theunis Kerker als
borge voor de pagt van het dertiende parceel van de Pieper, op welk door den pagter de helfte
van de pagt is betaald, thans voor de resterende halfscheid te mogen executeeren.
Was geapost: Op het Rapport van de tijdelijke Cameraers van de Stad, word de Ontfanger
der Stads Domeinen mids dezen geauthoriseerd, om de halfscheid van de pagt ten Requeste
gemeld, van den perzoon van Theunis Kerker, als borge, door bekwame middelen regtens in
te vorderen.

641. Den 21 October 1799, fol.157.
Op den Requeste van J.A. Hoorn, verzoekende continuatie van pagt van de Visserij de Enke
voor de vier volgende jaaren á f.4 - : - perjaar.
Was geapost: Op het rapport van de Commissie van finantie wordt het verzoek ten requeste
gedaan mits dezen geaccordeerd.

642. Eodem (21 October 1799), fol.157.
Op den Requeste van Roelof Dasveld, weduwnaar, zullende een tweede huwelijk aangaan,
des verzoekende over zijne minderjaarige kinderen Janna en Klaasje Dasveld als voogden te
mogen aanstellen de persoonen van Gerrit Jan Dasveld en Pieter Fransen.
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Was geapost: De persoonen van Gerrit Jan Dasveld en Pieter Fransen worden geauthoriseerd
als voogden over de minderjaarige kinderen van Roelof Dasveld ten fine als naar rechten.

643. Den 22 October 1799, fol.157.
Op den Requeste van Hr. Morra, verzoekende onderstand uit Stads Cassa.
Was geapost: De Requestrant wordt nogmaals gerenvoyeerd aen de Armen Kamer.

644. Den 22 October 1799, fol.157vo.
Op den Requeste van Gerrit ten Hove, Sleper binnen deze Stad, begrijpende uit hoofde van
zijn beroep niet verpligt te zijn, om als gerequireerde onder de gewaapende Burgermagt te
dienen, verzoekende des, dat de Municipaliteit zijn vermeend recht handhave.
Was geapost: Op het verzoek ten requeste gedaan kan alhier niet worden gedisponeerd.

645. Den 28 October 1799, fol.157vo.
Op den Requeste van Salomon Marcus Jr., verzoekende om te Requeste geallegeerde redenen,
dat den uitgang van twe goudguldens jaarlijks waarmede deszelfs huis is beswaard, aan hem
voor een reeks van jaren mogte worden geremitteerd.
Was geapost: Wanneer den Suppliant den gelibelleerde uitgang vantwe goudguldens
verschenen Paaschen 1798 ten comptoire van den Ontfanger der Stads Domeinen promptelijk
zal hebben betaald, zal aan hem alsdan het jaaruitgang verschenen Paaschen 1799 worden
geremitteerd.

646. Eodem (28 October 1799), fol.157vo.
Op den Requeste van J.Ch. Evers, verzoekende taxatie van onderscheidene declaratien voor
zich zelven en Mr. Abr. Stennekes ten laste Derk Ekkelboom, Succumbent in deszelfs
proceduure tegen Peter Harms bij vonnis van den 12 Febr(uarij) 1798.
Was geapost: De Municipaliteit verstaat dat de Succumbent de ten requeste geanecteerde
declaratien, als die van de Adv(ocaat) Abr. Stennekes
De eerste groot f.9 - : - met
f. 9 - : - .
De tweede groot f.40 : 16 : - met
f.32 : 16 : De derde groot f.29 : 6 : - met
f.27 : 6 : En die van van den Pro(cureur) J.Ch. Evers
De eerste groot f.41 : 14 : - met
f.37 : 2 : De tweede groot f.67 : 19 : - met
f.53 : 3 : Dus beide zal kunnen en moeten betalen met
f.160 : 3 : De jura taxationis ad f.2 : 16 : - daar onder begrepen, dezelve declaratien ten laste van den
Succumbent daarop taxeerende mids dezen, voorbehoudens aan de declaranten, om de
meerdere gedeclareerde kosten, zo zij respective mogten sustineeren hun te competeeren, naar
rade in te vorderen van den gedaagden Peter Harms, die hen heeft te boek gesteld.

647. Den 4 November 1799, fol.158.
Op de Requeste van Mozes Israël Cohen, verzoekende dat de Curatoren van de weduwe van
Camen mogten worden geauthoriseerd aan hem wegens door gedagte weduwe gekogte
goederen in den jare 1797 en 1798, de daarvan openstaande rekening ad f.109 - 9 – te betalen.
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Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en worden
dien ten gevolge de Curatoren van de weduwe van Camen geauthoriseerd, om aan den
Requestrant de gelibelleerde rekening ter Sa. van eenhonderd negen guldens, negen stuiver te
betalen.

648. Den 11 November 1799, fol.158vo.
Op den Requeste van Jan Elsdijk, verzoekende dat de Curateuren in den boedel van vrouw
van Camen mogten worden geauctoriseerd om aan hem te doen betalen eene Sa. van agtien
guldens wegens restant kostgeld van A.J. Sterke geboren de Vries.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier kan in het
verzoek ten Requeste gedaan niet worden getreden, en word het zelve dien ten gevolge
afgeslagen mids dezen.

649. Den 18 November 1799, fol.158vo.
Op den Requeste van W.L. van den Upwich, oud Ontfanger dezer Stads Domeinen,
verzoekende dat de thins van de Touwbaan ad (f.) 2 - 16 – door de remotie van het huisie aan
het meulenbelt, thans geheel is vervallen in Stadsboek als vervallen mag worden ingebragt.
Was geapost: De Ontfanger dezer Stads Domeinen word mids dezen geauctoriseerd, om de
gelibelleerde thins ad f.2 - 16 – jaarlijksch als vervallen in Stadsboek van rekening in te
brengen.

650. Den 25 November 1799, fol.158vo.
Op den Requeste van Mr. H.W. Tijdeman, verzoekende als Advocaat bij dezer Stads
Rechtsbanken geadmitteerd te worden.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt mits dezen geaccordeerd, en dien
volgens Mr. H.W. Tijdeman geadmitteerd, om advocando parthijen in zaken voor het gericht
dezer Stad te mogen bedienen.

651. Den 25 Nov(ember) 1799, fol.159.
Op den Requeste van W. Lammers, verzoekende continuatie van pagt voor nog 3 jaaren van
eene mate behoorende aan het H(eiligen) G(eest) Gasthuis.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisooren van het H(eiligen) G(eest) Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dierhalven de Kerkmeesters van het
H(eiligen) G(eest) Gasthuis geautoriseerd, om de pagt der gelibelleerde mate voor nog drie
agtereenvolgende jaaren, dat is tot Martini 1804 te continueeren.

652. Den 2 December 1799, fol.159.
Op de Requeste van Hendrik Felix, te kennen gevende, hoe Annigje Jans, weduwe van
Reinier van Nunspeet, wegens swakheid en ouderdom niet meer in staat is om haren
huishouding te kunnen bestieren dat haar zoon Gerrit van Nunspeet zedert lange jaren haar en
de huishouding door zijn iever en werkzaamheid getrouwelijk heeft geholpen; dat de
naastbestaanden van voorschreven Annigje Jans nu best geoordeeld hadden over
voorschreven boedel, huishouding en haar perzoon zelve onderlinge schikking te maken; en
ten dien einde hadden opgerigt het bijzijnde contract, dat de Suppliant dit contract voor
deszelfs pupille Aaltje Sloot, dogter van wijlen Cornelia van Nunspeet niet onvoordeelig
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oordeeld, egter hetzelve zonder toestemming van deze vergadering niet zoude kunnen tekenen
dieswegens verzoekende auctorisatie tot ondertekening van gedagte contract.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier word het de
Requeste bijgevoegd contract en met exhibitium hujus diei getekend voor so ver de
minderjarige betreft mids dezen geapprobeerd en de Suppliant in sijne qualiteit tot de
ondertekening van hetzelven geauthoriseerd.

653. Den 5 December 1799, fol.159vo.
Op de Requeste van Jan Gastman, nomine uxoris Eva Jongenmaets, in qualiteit als fiduciaire
erfgenaam van zeker gedeelte der nalatenschap van wijlen zijn schoonmoeder Anna Catharina
van Lill, wede Jongemaets, te kennen gevende hoe hij op den 16 November 1799 de effecten
daartoe behorende onder zijn beheering en administratie hebbende genomen, nadat dezelve
behoorlijk waren gebrandtekend, dat onder die effecten gevonden word 1e een obligatie of
aandeel in het contract, gevestigd op 30 jarige renten ten lasten Holland en Westvriesland
opgerigt te Amsterdam onder directie van Albert Strockel tentende 4 percent, in dato 1e Julij
1790 No.172 groot f.1000 - : - staande ten name Anna Catharina van Lill, wede A.
Jongemaets, en dezelve obligatie zijnde uitgeloot om op 1e Julij dezes jaars te hebben moeten
worden afgelost.
2e Een onderhandsche schuldbekentenis ten laste Hendrik van Groningen in dato Campen 10
Maart 1792 groot f.200 - : - te verrenten tegens 6 stuiv(ers) pct. in de maand mede ter
aflossing opgezegt.
En verzoekende dat de debiteuren van voorsr(even) effecten mogten worden geauthoriseerd
die aflossingspenn(ingen) tegens quitancie aan hen Remonstranten uit te tellen, met offerte
aan zijne zijde om de geprovenieerde penningen ten spoedigsten en ten meesten nutte te
zullen beleggen, en de effecten daar van op nieuws ten eersten ter registratie en brandtekening
te zullen presenteeren; declareerende de twede ondergetekende J. van Lill voor zig zelfs en
qqa voor deszelfs zuster J.R. van Lill, wede van Hulten, als de eenige tegenwoordige
uithebberer van voorsr(even) fidei conmis daarin genoegen te neemen.
Was geapost: Alzo het aan ieder der debiteuren, zo van de ten Requeste gemelde obligatie,
als van de onderhansche schuldbekentenis, volkomen vrijstaat derzelver respective
aflossingen te doen aan den tegenwoordigen houden dezer effecten Jan Gastman nomine
uxoris Eva Jongemaets; Is egter ter voorkoming van alle swarigheid, welke ten opzigte der
aflossing zo van de obligatie als van de onderhandsche schuldbekentenis mogte gemaakt
worden, nodig geoordeeld de brandtekening dezer effecten weder in te trekken, so als zulks
geschied door dezen en zal dien ten gevolge op ieder dezer effecten den intrekking van het
daarop gesteld brandtekenen worden genoteerd.

654. Den 7 December 1799, fol.60vo.
Op een Request van Wijenberg, huisvrouw van Kroese, te kennen gevende dat haar man als
Soldaat dienst genomen hebbende van hier vertrokken is, verzoekende der halven, dat
deszelfs vier kinderen door hem in eerder huwelijk verwekt, in het weeshuis dezer Stad
mogen worden opgenomen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Kinderhuis wordt het verzoek der
Requestrante door dezen gewezen van de hand, uit hoofde dat derzelve zig met haare kinderen
kan en moet begeven naar de plaats, waar haar man thans in garnisoen is.
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655. Den 10 December 1799, fol.160vo.
Op den Requeste van de weduwe B. Lankhorst, verzoekende het vrij gebruik van kribben en
banken der Stad in haar huis, het geen zij aan militairen verhuurt.
Was geapost: In het verzoek ten requeste gedaan kan niet worden voldaan, en wordt het
zelve overzulks gewezen van de hand.

656. Den 13 December 1799, fol.161.
Op den Requeste van Jannes Bos, verzoekende, dat hij benevens J.H. Beernink mogt
aangesteld worden als Executeuren Testamentair en Boedelredders in de nalatenschap van de
wede Moviat, ten einde de belangen van zijnen zoon Willem Bos als medeerfgenaam te
behartigen.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek ten
requeste gedaan in zo verre geaccordeerd, dat de persoonen van Jan Bos en J.H. Beernink
door dezen geauthoriseerd worden om de belangen van Willem Bos geduurende deszelfs
afweezigheid waar te nemen.

657. Den 16 December 1799, fol.161.
Op den Requeste van Mr. Abr. Stennekes en Ab. Jilink, verzoekende in hunne qualiteit van
Curatoren in den gecedeerden boedel van Gerard Vrilkes en Joh. Cath. Campstein,
Ehel(ieden) om eene legaat en erfenis aan voornoemde Johan(na) Cath(arina) Campstein bij
acte testamentair vermaakt door Maria Cath. Hilbrink, wede van Wm. Campstein laatst
huisvrouw van Dirk Moviat.
Was geapost: Op het gerapporteerde door de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en worden mits dien Mr. Abr. Stennekes en Abr.
Jilink als Curatoren in den boedel van G. Campstein en Joh. Cath. Campstein geauthoriseerd,
om het legaat en de erfenis voor genoemden boedel aangewonnen door het afsterven van
Maria Catharina Hilbrink, wede van Willem Campstein, laatst huisvrouw van Dirk Moviat ten
voordeelen der crediteuren te adieeren.

658. Den 23 December 1799, fol.161vo.
Op den Requeste van A.M. Kamerling, weduwe W.C. Carsten, verzoekende qualificatie om
als moeder en voogdesse van haare minderjaarige kinderen eenige morgen hofland bij het
Hoogeveen te verkoopen waarin aan haare kinderen de halfscheid competeert.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt dor deze geaccordeerd onder dit expres
beding, dat de Suppliante van het rendement der ko(o)ppenningen aan deze vergadering zal
kennis geven, zo ras de verkoop zal zijn geschied, ten einde als dan er nadere beschikking
over te maken ten profijte der kinderen der Requestrante.

659. Den 26 December 1799, fol.161vo.
Op den Requeste van W.H. van der Werf, H. van Hulsen, G.H. van der Werf en H. Gooij,
verzoekende in dezer Stads gragten te mogen visschen, voor reden gevende dat tog anders de
visch onder het ijs sterft.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt in zo verre geaccordeerd, dat het den
Supplianten zal vrij staan geduurende deze week van de Veenepoort tot aan de
Cellebroederspoort in deser Stads gragte te visschen.
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660. Den 28 December 1799, fol.162.
Op den Requeste van Albert Rutgers, Gerrit Aarens, Andries Hendriks, Rutger Aars, Hendrik
Arens, visschers te Brunnepe, verzoekende in de Stads gragten te mogen visschen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt in zo verre geaccordeerd, dat het den
Supplianten zal vrijstaan geduurende twee dagen in de volgende week in dezer Stads gragten
te visschen van de Cellesbroederspoort af tot aan het Galligen Bolwerk.

661. Eodem (28 December 1799), fol.162.
Op den Requeste van B. Bartold Gooij, verzoekende remissie van eene verschuldigde uitgang
aan de Geestelijkheid ad f.2 - 2 - verscheenen Paaschen 1798.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en
dienvolgens aan den Requestrant deszelfs verschuldigde uitgang verscheenen Paaschen 1798
geremitteerd.

662. Den 28 December 1799, fol.162vo.
Op de Requeste van Gerhardus Sellis, meijer van een der Stadserven op de Mandjesweerd in
pagt doende f.1040 - : - versoekende wegens geledene schade door het afbranden van sijn
hooijberg waarin 90000 lb. (libra, pond) hooij veroorsaakt op den 23 September ll. welk hooij
hij tegens 22 guldens hadde kunnen verkopen, ieder duizend pond, dat aan hem deswegens
eenige remissie van pagt mogte worden geaccordeerd.
Was geapost: Aan den Suppliant word uit goede consideratie op sijn ten Stads comptoire
verschuldigde pagt, eene Sa. van eenhonderd en vijftig guldens geremitteerd mids dezen.

663. Den 30 Dec(ember) 1799, fol.162vo.
Op den Requeste van Hendrik de Bruin, verzoekende copie van zekere kondschappen
afgelegd ter instantie van zekeren André Marechal.
Was geapost: Vermits het aan de vergadering niet bekend is, welk gebruik André Marechal
maken zal van de gelibelleerde kondschappen, kan an het verzoek ten requeste gedaan voorals
nog niet worden voldaan.

664. Den 30 December 1799, fol.163.
Op het request van de gezamenlijke visschers van Brunnepe, verzoekende vrijheid om in de
Stadsgragten te mogen visschen tot aan de Buiten Haven.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

665. Eodem (30 December 1799), fol.163.
Op den Requeste van F. Best, verzoekende remissie van het door hem verschuldigd
straatengeld ter somma van f.23 - 17 - 8.
Was geapost: De Suppliant wordt gebeneficeerd met eene som van tien goudguldens te
betalen door den Ontfanger dezer Stads Domeinen uit de loopende Kamer onder expres
beding, dat hij Suppliant de resteerende schuld van f.9 - 17 - 8 vooraf betalen zal.

666. Eodem (30 December 1799), fol.163.
Op den Requeste van Jan Nieuwenhuis, verzoekende, dat aan hem mogt worden geaccordeerd
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remissie van zes halve jaaren straatgeld bedragende te saneb de som van f.20 - 14 - .
Was geapost: De Suppliant wordt gebeneficeerd met eene som van tien goudguldens te
betalen door den Ontfanger deser Stads Domeinen uit de loopende Kamer, onder expres
beding, dat hijn Suppliant de resteerende schuld van f.6 - 14 - vooraf betalen zal.

667. Eodem (30 December 1799), fol.163vo.
Op het Request van Pieter Franken, verzoekende remissie van het door hem verschuldigde
straatgeld ter somma van f.3 - 10 - .
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan word door deze geaccordeerd, en de
Ontfanger dezes Stads Domeinen geautoriseerd om ten behoeve van den Suppliant uit de
loopende Kamer te betalen eene som van drie guldens en tien stuivers ten einde als bij
requeste vermeld.

668. Eodem (30 December 1799), fol.163vo.
Op het Request van Dirk Niehof, verzoekende, dat aan hem mogt worden geremitteerd drie
jaaren straatgeld ter somma van f.5 - 11 - .
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en mids dien
de Ontfanger dezer Stads Domeinen geautoriseerd, om ten behoeve van den Suppliant te
betalen uit de loopende Kamer de som van vijf guldens en elf stuivers ten fine als bij requeste
vermeld.

669. Den 6 Januarij 1800, fol.164.
Op de Requeste van Mr. C.G. van Baarle en Proc(ureu)r J.Ch. Evers opzigtelijk een
apoinctement van den 6 Junij 1798 op een vorig Request gegeven: daarbij thands blijvende
aanhouden op de betaling van f.196 - 10 – so blijkens de annexe quitancie voor de voorloop
Brandewijn door derzelver principaal is betaald geworden, en op de renten van 12 ten
honderd, zederd de schulwording, tot de effective betaling ingesloten.
Was geapost: Aan de Municipaliteit uit een nader verklaring van Frans Gunning, als mede
uit een brief van den Koopman Cornelis Peters te Emmerik, aan hem geschreven den 14
October 1795, gebleken zijnde, dat voorn(oemde) F(rans) Gunning, terstond bij den opslag
van dit oxhoofd Brandewijn, de rekening van den koopman, welke het zelve verzonden had,
gevraagt heeft, ten einde daaruit van deszelfs valeur geinformeerd te worden; dan dat hij deze
rekening niet bekomen hebbende, hij het zelve oxhoofd brandewijn hadde moeten verkopen
voor dien prijs, welke dezelve hier waardig geschat wierde, en waarom hij ook daarvoor geen
hogeren prijs als de verkoopspenningen bedroegen, betalen konde, en hij dus niet kan gezegd
worden oorzaak te zijn van deze vertraagde betaling; soo is egter uit hoofde der bij deze
Requeste geannexeerde rekening, of quitancie van den koopman die het gedagte oxhoofd
brandewijn destijdes gezonden had, waaruit so wel de valeur als den prijs van het zelve kan
gezien worden, verstaan; dat alhier ter Secretarie zal worden gedeponeerd eene Sa. van
eenhonderd zes en negentig guldens tien stuivers, ten einde daar mede te voldoen de
praetencie van den koopman Cornelis Peters te Emmerik, wegens meergemeld door F(rans)
Gunning opgeslagen en verkogt oxhoofd brandewijn; op deze geconsigneerde som vervolgens
tegens behoorlijke quitancie aan voorn(oemde) Cornelis Peters, of deszelfs gemagtigdens te
kunnen worden uitgereikt; Terwijl den vorderen eisch tot betaling van renten in cas subject,
word geoordeeld te zijn ongefundeerd.
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670. Den 16 Januarij 1800, fol.164vo.
Op de requeste van Jacob de Bruijn, verzoekende remissie van het door hem verschuldigd
stratengeld ter Sa. van f.7 - 5 - .
Was geapost: De Suppliant word begunstigd met vijf goudguldens eens, te betalen door den
ontfanger dezer Stads Domeinen voor rekening van Stads Camer 1799, ten einde de Suppliant
daar mede zal voldoen zijn verschuldigd straategeld ad f.7 - 5 - .

671. Eodem (16 Januarij) 1800, fol.164vo.
Op de Requeste van A. Kruishoop, verzoekende remissie van zijn verschuldigd straategeld ter
Sa. van f.10 - 2 - .
Was geapost: De Suppliant word begunstigd met tien guldens eens, te betalen door den
ontfanger der Stads Domeinen voor rekening van Stads Camer 1799, teneinde de Suppliant
daarmede zal voldoen deszelfs verschuldigd strategeld ad f.10 - 2 - .

672. Den 20 Januarij 1800, fol.164vo.
Op de Requeste van Lumina Charlotta Schagt, weduwe Otto Jacob Nuis in leven Praeceptor
van de eerste en twede classe der Latijnsche Schoolen dezer Stad; te kennen gevende, dat er
kennelijk met voorkennis en goedvinden der Curatoren in den den jare 1796 in een vertrek
van haar huis noodwendige veranderingen, tot het in haar huis schoolhouden hebben moeten
gemaakt worden; om reden dat de Latijnsche Schoolen door het garnisoen des tijdes
geoccupeerd wierden; en dat deze vertimmering wel f.60 - : - gekost heeft; dieswegens
verzoekende dat ter goedmaking van de voornoemde kosten, alsmede voor het schoolhouden
in de maanden Januarij, Februarij en Maart, waarvoor jaarlijks wierde genoten f.40 - : sodanig soulagement mag worden toegelegd, als zal worden geoordeeld te behooren.
Was geapost: Aan de Requestrante word voor de gelibelleerde gedane kosten van
vertimmering eene Sa. van vijf en twintig guldens, en voor het door wijlen haar man drie
maanden in huis schoolhouden tien guldens, en dus voor de beide posten te zamen eene Sa.
van vijf en dertig guldens geaccordeerd te betaalen door den Ontfanger dezer Stads
Ecclesiastique goederen voor rekening van de Geestelijke Camer 1798.

673. Den 27 Jan(uarij) 1800, fol.165.
Op den Requeste van de wede Sneiders, verzoekende dat het kind bij wijlen haare dogter
Dirkje in onechte verwekt in het Kinderhuis dezer Stad mogt opgenoemen en gealimenteerd
worden.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en
dienvolgens het kind van wijlen Dirkje Sneiders in het Kinderhuis opgenomen.
674. Den 4den Februarij 1800, fol.165.
Op den Requeste van Willem, Hendrik, Pieter en Anne Denekamp, alle kinderen en
erfgenaamen van Willem Denekamp, verzoekende dat de Municipaliteit bij edicta ad valvas
curiae parentris gelieve op te roepen alle de geenen, die zouden willen sustineeren te zijn
erfgenaamen ab intestato van wijlen Dirkje Jacobi, huisvrouw van Willem Denekamp, ten
einde zich binnen den tijd van zes weeken behoorlijk aan te melden op poene van en eeuwig
stilzwijgen.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.
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675. Den 4 Feb(ruarij) 1800, fol.165vo.
Op het Request van Helena van Gog, wede van wijlen Jan Rutenberg, verzoekende
geautoriseerd te worden om aan B. Rukkers te mogen transporteeren een huis aan den zelven
verkogt voor eene zom van f.750 - : - waartoe de requestrante niet gerechtigd was zonder
approbatie der Municipaliteit als hebbende nog geene geheele afdoening gedaan van de
legitime portie aan de kinderen van wijlen haar man, offererende de kooppenningen tot
algemeen belang van den boedel op goede zekerheid uit te zetten.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan geaccordeerd op de voorwaarde bij den requeste vermeld.

676. Den 6 Feb(ruarij) 1800, fol.165vo.
Op den Requeste van den Conrector A. Molkman, verzoekende, dat aan hem, geduurende de
vacature van het praeceptoraat, voor zijne buitengewoone verrigtingen, eene vergoeding naar
de moeite geëvenredigd mogt worden toegestaan.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en dien ten
gevolge wordt aan den Suppliant toegestaan het tractement, het geen wijlen Praeceptor Nuis
genoten heeft van den tijd af, dat het laatste quartaal aan de weduwe van den zelven betaald
is; zullende echter desom van f.150 - : - die bij Apostil van den 27 Julii 1799 geaccordeerd is,
in mindering daar van strekken, en zal de Suppliant verder geduurende de vacatuure van
hetzelve praeceptoraat, tot een doumagement van zijne buitengewoone moeite, de
tractementen en emolumenten genieten, die aan het zelve van Stadswegen zijn toegelegd, en
wordt de ontfanger dezer Stads Ecclesiastique goederen geautoriseerd om aan den
Requestrant uit te tellen de tractementen en emolumenten, beide van het praeceptoraat en
conrectoraat, met uitzondering alleen voor het vervolgen van zodanige som, als aan wijlen
Praeceptor Nuis, als mede aan den Requestrant was geaccordeerd tot eene vergoeding voor
het bezwaar van de jeugd aan hunne huizen te moeten onderwijzen.
677. Den 6den Februarii 1800, fol.166.
Op den Requeste van Aleida van Wijhe, wede van Jan Lankhorst Mz. Verzoekende
dispensatie der huwelijks wet, welke haar verpligt om niet voor het einde van negen maanden
na den dood van wijlen haaren man te hertrouwen.
Was geapost: Op het verzoek ten requeste gedaan kan alhier niet worden gedisponeers, en
wordt de Suppliante dierhalven verzonden naar hetVertegenwoordigend Lichgaam der
Bataafsche Republiecq.

678. Den 10 Februarij 1800, fol.166vo.
Op den Requeste van G. Hilkes en A. Kampstein, Ehelieden, te kennen gevende dat sij voor
eenigen tijd cessie van goederen hebbende gedaan, tot Curateuren derzelve waren aangesteld
Mr. Abr. Stennekes en A. Jilink dat thans derzelver schoonmoeder en moeder M. Kampstein
laatst huisvrouw van D. Moviat zijnde overleden, en een gedeelte harer nalatenschap op hun
zijnde gedevolveerd, daardoor sij schikkingen hadden gemaakt, dat alle hunne bekende
crediteuren voldaan, en te vrede gesteld sijn geworden, dies wegens verzoekende dat de acta
waarbij voorsr(even) Curateuren zijn aangesteld mag worden ingetrokken, en buiten effect
gesteld; en sij weder mogen worden gerehabiliteerd ten fine en effecte als naar regten.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier; is goedgevonden
en verstaan, deze Requeste te stellen in handen van de Curateuren der gelibelleerde boedel,
Mr. Abr. Stennekes en A. Jilink, ten einde de respective Crediteuren op te roepen, derzelver
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bedenkingen en belangens ten opzigte van dit verzoek te hooren, en in te neemen, en
vervolgens van hunne bevinding dien aangaande aan deze vergadering te berigten.

679. Den 10 Februarij 1800, fol.167.
Op de Requeste van de weduwe H. van Engbrink, te kennen gevende, dat door wijlen haar
Eheman onder verband van hun woonhuis van de weduwe Hemink zijnde opgenoemen een
capitaal van f.300 - : - hetzelve thans was opgezegt en sij gelegenheid hebbende om een gelijk
capitaal, hoewe tegens een rente van 5 ½ percent te kunnen bekomen, dan daartoe in soverre
hare minderjarige kinderen aangaat als boedelhoudster niet bevoegd zijnde; dieswegens
verzoekende autorisatie, om dese penningen tegens voorsr(even) intrest ter aflossing van
gedagte capitaal te mogen negotieeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, daarover mede
hebbende gehoord Johannes Timmerman, als in huwelijk hebbende Lusia van Engbrink, word
de Suppliante tot het ter leen opneemen van de gelibelleerde som van drie honderd guldens,
onder verband van derzelver woonhuis, voor zo verre hare minderjarige kinderen betreft, mids
dezen geauthoriseerd, ten einde met deze genegotieerde penningen weder af te lossen, een
gelijk op het zelve huis gevestigd, en aan haar opgezegd capitaal van drie honderd guldens.

680. Den 10 Feb(ruarij) 1800, fol.167vo.
Op het Request van Elisabeth Prins, verzoekende dat de Rhoedendrager van Rhooden mogt
worden geautoriseerd om aan haar crediteur J.A. van Leuven tot voorkoming van kosten
zodanige penningen, als hij haar jaarlijks moet uitkeeren aan genoemde J.A. van Leuven te
betalen, tot dat de geheele praetencie zal zijn voldaan.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en dien
volgens de Rhoedendrager van Rhooden gelast, om zodanige penningen als hij jaarlijks aan
haar Suppliante verplgt is uit te keeren aan J.A. van Leuven te betalen, tot zo lange dezelve
van zijne praetencie ten vollen zal zijn voldaan.

681. Den 10 Feb(ruarij) 1800, fol.167vo.
Op het Request van Mr. J.A. Valck, verzoekende een attest van zijn goed gedrag geduirende
zijne inwooning hier ter Stede.
Was geapost: De Municipaliteit verklaart door dezen ten behoeve van den Requestrant Mr.
A.J. Valck, dat van haar geene bezwaarende redenen tegen zijn gedrag, geduirende zijne
inwoning alhier gehouden, zijn voorgekomen, dan die, welken hij onder Curateelen gesteld is.

682. Den 17 Febr(uarij) 1800, fol.167vo.
Op het Request van Albert Jans, verzoekende uit aanmerking van de veelvuldige kosten, die
hij ter verbetering van het erve Oene toebehoorende aan het G(eertruij) en C(atharina)
Gasthuis heeft moeten aanwenden, en gepagt voor 6 jaaren ingaande op Petri1799, dat
gemelde pagt hem nog voor een volgend pagt-jaar mogt worden gecontinueerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de pagt
van de gelibelleerde erve voor nog een pagtjaar gecontinueerd, onder beding, door de
Requestrant na het eindigen van het eerste pagt-jaar het gewoone plakkegeld voldoen zal.
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683. Den 17 Februarij 1800, fol.168.
Op de Requeste van Aart Lammers, versoekende, dat alzo hij de kost in het Bovengasthuis
gekogt, en dus twe bij hem van de Stad gepagte Haatlander kampen niet meer benodigt heeft,
over zulks die hadde overgedaan de eerste No.1 aan Aart Jans, en de twede No.4 aan Christ.
Krips, mids behoorlijk borgen stellende en verzoekende daar toe approbatie.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en zal dien
ten gevolge de gelibelleerde kamp No.1 aan Aart Jans, en de kamp No.4 aan Christ. Krips op
dezelve conditien in pagt worden overgeschreven, mids eider der respective pagteren daar
voor stellende rwe sufficiente borgen.

684. Den 24 Februarii 1800, fol.168vo.
Op den Requeste van J.J. Fels en G. Oostenrijk in qualiteit als voogden over de minderjaarige
kinderen van N. Oostenrijk en G. Beekman Ehel(ieden), verzoekende geautoriseerd te worden
om aan de wede W. de Rooij geboren Anna van Leussen een acte van hypothecatie met de
intressen te renuntieeren of de agterstallige renten door middelen regtens te mogen
invorderen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier worden de
Requestranten in hunne ten requeste vermelde qualiteit geautoriseerd ten fine en effecte als bij
requeste vermeld.

685. Den 20 Feb(ruarij) 1800, fol.168vo.
Op den Requeste van Jan Gerrits, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: De persoon van Jan Gerrits wordt door deezen aangesteld tot Veerschipper van
hier op Zutphen.

686. Den 6 Maart 1800, fol.168vo.
Op den Requeste van F.W. Stennekes, verzoekende taxatie der rekening van zijner bediende
Advocaat in zaake tegen Lubbert Jans en Comp:
Was geapost: Wordt verstaan dat de gelibelleerde rekening zal kunnen en moeten worden
voldaan met vijf en twintig guldens en zestien stuivers, de jura taxationis ad f.1 – 8 - , daar
niet onder begrepen.

687. Den 6 Maart 1800, fol.169.
Op den Requeste van W. Avink, verzoekende ontslag van zijne aanstelling als Bedienaar van
de Armen uit hoofde van zijn klimmende jaaren en veelvuldige door hem te vooren bekleede
lastposte.
Was geapost: Op rapport van de Provisooren van de Arme-Kamer wordt het verzoek ten
requeste gedaan geaccordeerd.

688. Den 17 Maart 1800, fol.169.
Op den Requeste van B. van der Wal en E. van Wijhe, Kerkmeesteren van ‟t G(eertruij) en
C(atharna) Gasthuis, verzoekende approbatie van eene verkogte Kostkopers proeve in
gemelde Gasthuis aan Wignant Hendriks, oud 64 jaaren en des zelfs broeder Gerrit Claassen
Bos, oud 47 jaaren voor eene somma van f.2350 - : - met het recht op den langslevenden om
er van te blijven profiteeren.
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Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

689. Den 24 Maart 1800, fol.169.
Op de Requeste van D. Ekkelboom en H. Schimmelpennink in hunne qualiteit als voogden
over Jurrigje Groenewoud, verzoekende dat de Buiten-Vaders van het Armen Weeshuis
geautoriseerd mogten worden om aan hun ter hand te stellen eene som van f.34 - 1 – 8 voor
verschotten voor het voorgenoemde kind gedaan eer het in het kinderhuis is opgenoemen,
zullende de penningen daar in mindering van het belegde geld van J. Groenewoud bij de
aflossing worden ingebragt.
Was geapost: Op het Rapport van Provisoren van het Armen Weeshuis wordt het verzoek
ten requeste gedaan geaccordeerd, en dien volgens de Buiten-Vaders van het voornoemde
weeshuis geautoriseerd, om de gelibelleerde som van f.34 - 1 – 8 aan de Requestranten in
hunne qualiteit bij requeste vermeld ter hand te stellen, onder beding als bij requeste staat
uitgedrukt.

690. Den 1 April 1800, fol.169vo.
Op den Requeste van Willem van Staa cum suis, pagters en participanten van het middel op
dezer Stads Turf, verzoekende remissie van te kort komende pagtpenningen ter somma van
vijfhonderd guldens.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt bij dezen gedeclineerd, doch wordt uit
goede consideratie aan de requestranten geremitteerd eene som van één honderd en zes en
twintig guldens.

691. Den 1 April 1800, fol.169vo.
Op de Requeste van Mr. Abr. Stennekes en Abr. Jilink als Curateuren in den gecedeerden
boedel van G. Hilkes en A. Kampstein Ehel(ieden), verzoekende, dat de Crediteuren van
gemelden boedel bij openlijke wheete-citatie mogen opgeroepen worden, om zich te
verklaaren over een verzoek van G. Hilkes en A. Kamstein voornoemd ten einde te worden
gerehabiliteerd ten fine en effecte al naar rechten.
Was geapost: Op het verzoek van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt verstaan; dat
de Crediteuren van G. Hilkes en Ehevrouw bij openlijke wheete-citatie zullen worden
opgeroepen tegen den 13 Mei aanstaanden ten fine als bij requeste vermeld.

692. Den 1 April 1800, fol.170.
Op de Requeste van G. Hilkes en A. Kamstein, Ehel(ieden), verzoekende dat de Curateuren in
de Requestranten boedel mogen geautoriseerd worden, om zo in als buiten rechtenzodanige
middelen te moeten bij de hand nemen, als waardoor ten schieleksten en meeste voordeele
voor der Requestranten boedel het door hunne moeder aan de tweede Requestrante bij
testamentaire dispositie nagelaatene legaat en erfenisse worde geadieerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier worden Mr. Abr.
Stennekes en Abr. Jilink, Curatoren in den boedel van G. Hilkes en G. Camsteijn Ehelieden,
geautoriseerd, om zo lang de Crediteuren van gemelden boedel zig nog niet zullen hebben
geëxpliceerd omtrent het verzoek van G. Hilkes en J. Camstein voornoemd, tendeerende om
van gezegden voogdijschap te worden ontslagen, en gerehabiliteerd, zo in als buiten rechten
zodanige middelen te bezigen, als waar door, ten meesten voordeele voor den gemelden
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boedel, het legaat en de erfenis aan J. Camstein voornoemd bij testamentaire dispositie van
derzelver moeder nagelaaten, kunnen worden geadieerd.

693. Den 10 April 1800, fol.170vo.
Op de Requeste van Herman Nuijs, en Paulus Backer, als Administrateurs over de
fideicommissaire erfportie van Berendina Bantjes, wede Assuerus van den Noord,
verzoekende een der effecten te mogen beleenen ten einde te kunnen voldoen in de
gearresteerden geldheffing van de maand Maart dezes jaar.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

694. Den 15 April 1800, fol.170vo.
Op de Requeste van Andries Bos, versoekende dat een parceel lands op den nieuwen
aanwasch doende jaarlijks in pagt agtien guldens op naam van Peter Theune mogt worden
overgeschreven.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie van Finantie wordt het verzoek ten requeste
gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de gelibelleerde kamp van den nieuwen
aanwasch aan Peter Theune in pagt geaccordeerd, mids behoorlijk borge stellende.

695. Den 21 April 1800, fol.170vo.
Op den Requeste van A. Verver, verzoekende betaling van eene rekening van f.58 - 11 –
schoonlig niet in staat is het geheele moutant speciefiek op te geven.
Was geapost: Dezer Stads Rentekamer wordt door dezen geautoriseerd om de gelibelleerde
rekening met zodanige som te voldoen als dezelve zal billijk en oirbaar oordeelen.

696. Den 21 April 1800, fol.171.
Op den Requeste van Hermen Jonker, meier van een Geestelijk erve in Mastenbroek,
verzoekende om een kamp lands, liggende agter zijn huis, groot vijf morgen, met een sloot te
mogen doorgraven, en daar voor te genieten eenige remissie van pagt.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Ecclesiastique
goederen, wordt aan den Requestrant toegestaan, om het gelibelleerde land met een sloot te
moogen doorgraven, doch zal derzelve daar voor niets op zijne verschuldigde pagtpenningen
mogen korten.

697. Den 24 April 1800, fol.171.
Op den Requeste van E.B. van Campen en J.Ch. Evers, verzoekende, in hunne qualiteit van
Kerkmeesteren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis, autorisatie om voor het zelve gasthuis
een capitaal van twee duizend guldens te negotieeren.
Was geapost: De Kerkmeesteren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis worden door deezen
gegualificeerd, om eene som van twee duizend guldens, ten behoeve van hetzelve gasthuis op
te neemen, en om, desnoods, daarvoor het een of ander eigendom van het voornoemde
gasthuis gerichtelijk te verbinden.

Pagina 148 van 297

698. Den 24 April 1800, fol.171.
Op den Requeste van F.G. Entrup, woonende te Groningen, gevende te kennen, dat hij
aangesteld zijnde, benevens C. de Kock mede te Groningen woonachtig, door wijlen zijn
broeder Mr. W. Entrup alhier overleden, als voogden van deszelfs minderjaarige kinderen en
Executeur van deszelfs uiterste wille, C. de Cock difficulteert den hem opgedragen post te
aanvaarden; en verzoekende overzulks dat de Burger F.L. Rambonnet hem moge worden
geadjurigeerd, om provisioneel de executie van de testamentaire dispositie op zich te neemen,
met den Remonstrant zich in‟t posses des boedels te stellen en de noodige arrangementen te
maken.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan wordt door deezen geaccordeerd, en
dienvolgens de persoon van F.L. Rambonnet geautoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

699. Den 28 April 1800, fol.171vo.
Op den Requeste van Bernard Abrahams, geboortig van Amsterdam, verzoekende de vrije
inwooning binnen deze Stad, zullende deszelfs oom Elias Levi, des gerequireerd, alle noodige
securiteit geven.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door deezen geaccordeerd, en
dienvolgens aan den Suppliant de verzochte inwooning toegestaan, onder de bepaaling bij den
Requeste vermeld.

700. Den 1 Maij 1800, fol.172.
Op den Requeste van Hilligje Prins, verzoekende vrijheid om het Groot Burger Weeshuis,
waarin ze opgevoed is, te mogen afkoopen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door deezen geaccordeerd.

701. Den 12 Mai 1800, fol.172.
Op den Requeste van Jacob Tichler Junior en J. van Assen in hunne qualiteit als Curatoren
over de wede J. van Camen, verzoekende geautoriseerd te worden om het huis van hunne
Principalinne staande alhier op den Burgwal en thans bewoond door de wede Heshusius, op
de voordeeligste wijze te mogen verkoopen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

702. Den 12 Mai 1800, fol.172.
Op het Request van B. van der Wal en G. van der Wijhe, Kerkmeesteren van het G(eertruij)
en C(atharina) Gasthuis, verzoekende approbatie van de verkoop van eene Kostgevers proeve
in gemelde gasthuis met de inwooning van een huisje op het Langehuis, aan Harmen
Walraven, zijnde oud circa een en zestig jaaren voor f.450 - : - .
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruij) en C(atharina) Gasthuis
wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd door dezen.

703. Den 12 Mai 1800, fol.172vo.
Op het Request van Mr. J.A. Valck, verzoekende ontslag uit de curateele, waaronder hij door
de Municipaliteit gesteld is geworden, als zijnde hem de zelven in het voortzetten van zijne

Pagina 149 van 297

voorgenome praktijk als mede in veele andere zaaken niet dan ten uiterste hinderlijk, en dat
over zulks aan hem de administratie zijner goederen mag worden toegezegd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand.

704. Den 12 Mai 1800, fol.172vo.
Op het Request van Pieter Buitendijk, verzoekende begunstigd te worden met het klein
Burgerrecht dezer Stad onder praestatie van den eed en de jura daartoe staande.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door deezen geaccordeerd, mits de
Requestrant een acte van goed gedrag van de plaats alwaar hij het laatst gewoond heeft, als
mede een acte van indemniteit behoorlijk ter dezer vergadering inleveren.

705. Den 12 Mai 1800, fol.172vo
Op het Request van Mr. J.B. Forsten, verzoekende approbatie van den verkoop van zijn huis
staande alhier in de Boven Nieuwstraat met een stal en koetshuis daar agter, nemende hij
requestrant aan en belovende, de somma van f.4000 - : - koopschatspenningen, die op het
zelve huis zal blijven gevestigd niet te zullen ontfangen, , voor dat voorschreven huis en
where, verbonden zijnde voor den ontfangst van het Geestelijk Comptoir alsmede voor
hetgeene bij Requestrant aan zijne minderjaarige kinderen ingevolge acte van uitkoop is
verschuldigd, van die speciaale en legaale verbanden zullen zijn ontslagen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen gaccordeerd, onder het beding en de voorwaarde in het zelve
vermeld.

706. Den 19 Mai 1800, fol.173.
Op de Requeste van R. van der Woude en Jan Janssen als voogden van de minderjaarige
kinderen van W. Willem Canis, verzoekende qualificatie om door middelen rechtens betaling
te zoeken, te verkrijgen, van Jan de Boer voor circa 50000 lb. (libra, pond) hooij aan den
zelven den 11 Dec(ember) 1799 verkogt.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan gedeclineerd zo als het is liggende; doch worden de voogden van de
minderjaarige kinderen van wijlen W. Willems Canis door dezen geautoriseerd, om de
gelibelleerde praetensie, op de best mogelijke wijze en door de meest geschikste middelen in
te vorderen en met de debiteurs te liquideeren.

707. Den 22 Mai 1800, fol.173vo.
Op de Requeste van Abr. Stennekes en A. Jilink als Curatoren in den gecedeerden boedel van
G. Hilkes en C. Campstein Ehel(ieden): verzoekende veniam agendi tegen Dirk Moviat, als in
huwelijk gehad hebbende de moeder van de huisvrouw van G. Hilkes voornoemd, M.C.
Hilbrink wede van W. Campstein, en als boedelhouder van nu wijlen zijne Ehevrouw laatst
genoemd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan geaccordeerd.
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708. Den 26 Mai 1800, fol.173vo.
Op het Request van Grietje Timens Timmerman wede van Dirk Jochum, verzoekende als bij
Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd en dien ten gevolge de persoonen van Andries
Leussink en Willem Huisman gequalificeerd als boedelredders van de Requestrante, na haar
overlijden.

709. Den 26 Mai 1800, fol.173vo.
Op het Request van Peter Cornelis en Egbert Jans als Borgen voor Albert Vogel wegens een
stuk hooijland gelegen op het Overreesche land, genaamd Joukes van Helsland, verzoekende,
dat de pagt op naam van Peter Cornelis voornoemd moge overgeschreven worden, als zijnde
de pagter Albert Vogel naar Hasselt vertrokken, stellende hij tot mede requestrant tot Borge
Jacob van Dijk en Gerrit Brunier.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, mits de
persoonen van Jacob van Dijk en Gerrit Brunier bij handtasting de Borgtogt aan nemen.
[In marge: 3 Junij 1800. Hebben Jacob van Dijk en Gerrit Brunier de gelibelleerde Borgtogt met handtasting aangenoomen.
Coram: C.W. de Vriese en J.J.C. de la Sabloniére].

710. Den 29 Mai 1800, fol.174.
Op het Request van J.B. van Campen en J.Ch. Evers als Kerkmeesteren van het H(eiligen)
G(eesten) Gasthuis, verzoekende approbatie van de verkoop eener Kostkopers proeve in het
zelve gasthuis met de inwooning aan de plaats aan Christiaan Meilij, oud 79 jaaren voor elf
honderd guldens.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd en dien volgens de gelibelleerde
koop bekrachtigd.

711. Den 4 Junii 1800, fol.174.
Op het Requeste van Jan Beers, verzoekende dat een erf der Geestelijkheid, in pagt bezeten
geweest door wijlen zijne moeder de wede Egbert Gerrits, waarvan de pagtjaaren expireeren
Martini 1803 op zijn naam mogt worden overgeschreven.
Was geapost: Op het rapport van de Gecommitteerden tot de geestelijkheid wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, mits dezelve behoorlijk Borgen stelle.
[In marge: Den 14 Julii 1800. Hebben Antonie Vogelzang en Jan van Dijk de vereischte borgtogt bij handtasting
aangenomen. Coram: L.C.H. Strubberg en Ass. Strockel].

712. Den 9 Junii 1800, fol.174vo.
Op het Request van J.A. Valck en deszelfs Ehevrouw J.H. Beilon, verzoekende dat deze
vergadering zijn voogden gelieve te qualificeeren om zo veel van zijne effecten te mogen
verkoopen of bezwaaren, als waardoor zijne Crediteuren zullen kunnen worden te vreede
gesteld, en hij onverhinderd naar Campen met der woon zal kunnen komen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand; met inhaesie van onze Resolutie van
den 6 Aug(ustus) 1798.
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713. Den 9 Junii 1800, fol.174vo.
Op den Requeste van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) Geesten en Geertruid en Catharina
Gasthuis, verzoekende een declaratoir van deze vergadering dat de zelve Gasthuizen
oorspronkelijk gesticht en ingericht zijn tot alimentatie van arme en behoeftige ingezetenen,
en dat, zo er lieden in opgenomen worden die in dezelven voor hun leven den kost koopen,
zulks alleen geschiedt, om door dat middel de fondsen van die huizen te ondersteunen; ten
einde om daarvan een vereischt gebruik te maken, om een legaat van J. van der Haer in
„s (Hertogen) Bosch aan de zelve Gasthuizen gedevolveerd, te libereeren van den zetting van
3pct. pp. De eigendommen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd en zal
dienvolgens een behoorlijk declaratoir in forma worden afgegeven aan de Kerkmeesteren van
de H(eiligen) Geestes en G(eertruid) en C(atharina) Gasthuizen.

714. Den 12 Junii 1800, fol.175.
Op het Request van Jan Velthuis, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
verzochte inwooning geaccordeerd, mits de Requestrant eene behoorlijke acte van indemniteit
van Grafhorst aan deze vergadering inlevere.

715. Den 13 Junii 1800, fol.175.
Op den Requeste van Berend en Zwerus van Marle, verzoekende geautoriseerd te worden om
voort te vaaren in het vertimmeren van twee vervallene woonhuisjes op de hoek van de
Broederweg en Groenestraat noordzijde, tot een woonhuis en stal.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

716. Den 13 Junii 1800, fol.175.
Op den Requeste van Peele Jansen Fix, verzoekende dat een erve der Geestelijkheid, zo als
thans door zijner vader Jan Beertsen Fix bemeijerd wordt, eindigende de pagtjaaren met Petri
1803, op dezelfde conditien voor de loopende pagtjaaren op zijnen naam mogt worden
overgetekend.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de Geestelijkheid wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd door dezen, mits de Requestrant behoorlijk Borgen
stelle.
[In marge: Den 14 Julii 1800. Hebben Jan Beert Fix en Antonie Vogelzang de vereischte botgtogt bij handtasting
aangenomen. Coram: L.C.W. Strubberg en A.IJ.Strockel].

717. Den 19 Junii 1800, fol.175vo.
Op den Requeste van de wede Baum, verzoekende eenigen onderstand van Stadswegen.
Was geapost: De Suppliante wordt gerenvoijeerd naar den Armenstaat van Hattem.

718. Den 23 Junii 1800, fol.175vo.
Op den Requeste van Geesjen Valck, w(ed)e van Dirk Hofstede, oud 65 jaaren, verzoekende
approbatie van de koop eener Kostkopers proeve in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis met de
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inwooning in het zelve op het bovenvertrek uitziende op de Nieuwe Markt, tot dat een der
vertrekken door Thesink, M. Meij of de w(ed)e Swart openvalt, en zulks voor f.1450 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
de gelibelleerde koop met het daarbij gemaakt beding wegens de wooning door dezen
bekrachtigd.

719. Den 3 Julii 1800, fol.176.
Op het Rquest van Elizabeth van Zoest, huisvrouw van Jan Hendrik Koster, geboortig van
‟s Bosch, verzoekende weder intrekking eener resolutie dezer vergadering, haer uit naam der
tijdelijke Praesidenten aangezegd, volgens welke zij binnen agt dagen dezer Stad verlaten
moest.
Was geapost: Wordt gepersisteerd bij de genomene Resolutie dezer vergadering, en zal over
zulks de Suppliante met haare dochter binnen 8 dagen deze Stad moeten verlaten.

720. Den 17 Julii 1800, fol.176.
Op het Requeste van Gerrigje Mulder, huisvrouw van Z. van der Vegt, verzoekende dat de
voogden van haare kinderen, bij Jannes Eulenbroek in echte verwekt, L. Mulder en J. Teelink
mogen geautoriseerd worden om de vaderlijke erfportie aan haare dogter Albertje uit te
betalen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt
verstaan, dat de gelibelleerde voogden, door dezen geautoriseerd worden, om een derde
gedeelte van het onder hun berustende erfdeel van de kinderen van wijlen Jannes Eulenbroek
aan Albertje Eulenbroek uit te reiken.

721. Den 21 Julii 1800, fol.176.
Op het Request van D.J.C. Lamberts, Capitein eener Compagnie gewaapende Burgers binnen
dezer Stad, te kennen gevende, dat hij verlegen is om waapenen, en verzoekende over zulks
twintig geweeren en patroontassen en een trom met zijn toebehooren onder aanbod van zijne
goederen daarvoor te verbinden.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de Waapening kan voorals nog in
het gelibelleerde verzoek niet worden getreden.

722. Eodem (21 Julii 1800), fol.176vo.
Op het Request van Catharina van Dalfsen, verzoekende, dat haar kind, 8 jaaren oud zijnde
hetgeen haar door de Buiten Vaders van het Arme Weeshuis te huis gezonden is, wederom in
het gemelde Weeshuis mag worden opgenomen.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Arme Weeshuis wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand.

723. Eodem (21 Julii 1800), fol.176vo.
Op het Request van Peter Willemsen Bosch en Hendrik Lindeboom, verzoekende als bij
Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot den Haage wordt de persoon van
Laurens de Leeuw door dezen geautoriseerd als mede voogd over de minderjaarige kinderen
van wijlen Willem Dirks Polman en Dirkje Jans Lindeboom.
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724. Eodem (21 Julii 1800), fol.177.
Op het Request van Johanna Smit, wede van wijlen Gerrit Steegink, als boedelhoudster van
haare vijf minderjaarige kinderen.verzoekende de goedkeuring dezer vergadering over den
verkoop van haar huis, genaamd de Roode Leeuw, voor eene zom van f.625 - : - .
Was geapost: Op het Request van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

725. Eodem (21 Julii 1800), fol.177.
Op het Request van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharinen) Gasthuis,
verzoekende de approbatie der Vergadering van een verkochte Kostkopers proeve met de
inwooning van een huisje op de plaats aan de lange zijde, aan Trijntje Teunis geboortig van
Flekkefiort in Noorwegen, oud 58 jaaren en 5 maanden voor eene som van f.1500 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharinen)
Gasthuis wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en dienvolgens de
gelibelleerde koop geapprobeerd.

726. Den 21 Julii 1800, fol.177vo.
Op het Request van Mr. Abr. Stennekes en A. Jilink, als Curatoren in den gecedeerden
boeldel van G. Hilkes en A. Kamsteijn Ehel(ieden), verzoekende qq, dat (uit hoofde de
Crediteuren van gemelden boedel, die ingevolge de oproeping van den 1 April ll.
gecompareerd zijn, aan hun qq verklaard hebben ten opzichte van hunne pretensie volkomen
voldaan te zijn, en wel te mogen lijden, dat het verzoek van G. Hilkes en Ehevrouw, ten
deezende om van de curateele ontslagen te worden, worde geaccordeerd) zij Requestrante qq
van de hun bij apostille van 13 Julii 1799 opgedragene commissie mogen worden ontslagen
en geautoriseerd, om aan G. Hilkes en Ehev(rouw), al het geen nog van hunnen boedel onder
hen qq berustende is, weder uit te reiken tegen voldoend bewijs en betaling der onkosten.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt verstaan
(alzoo uit de rapporten van de Curatoren van dezen boedel gebleken is, dat de Crediteuren des
zelven bij gerechtelijke wheeten vitatie behoorlijk zijn opgeroepen om over de gesteldheid der
liquidatie van den boedel onderling te confereeren, en schikkingen te beramen; en daar nu aan
voorschreven Curateuren geene andere Crediteuren bekend zijn, dan die, welke op den, bij
voorschreven wheete invitatie gepreefigeerden termijn, gecompareerd zijn, en dien na alle
derzelve Crediteuren verklaard hebben van hunne pretensie op dien boedel voldaan te zijn) de
door de Debiteuren gedaane cessie in te trekken en buiten effect te stellen, en dus in zo verre
hen lieden in de vrije administratie hunner goederen te herstellen en de Curateuren daarvan te
ontslaan; blijvende dan nog dan niet erscheenen zijnde Crediteuren, zo omtrent derzelver
hypotheeken als andere pretensien hun vermeend recht voorbehouden.

727. Den 24 Julii 1800, fol.178.
Op het Request van A. Vogelzang cum suis, Burger en Veehouder woonende in het
Broederquartier, verzoekende continuatie voor den tijd van zes jaaren van het recht om de
bullen onder elkanderen te houden en aan te stellen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

728. Den 28 Julii 1800, fol.178.
Op het Request van G. Duitman, verzoekende, dat de drie overgeblevene kinderen van wijlen
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zijne schoonzuster en zwager in het Kinderhuis mogen opgenomen worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

729. Den 31 Julii 1800, fol.178vo.
Op het Request van Maria Kleijnood, wede Schilderup, verzoekende dat de persoonen van G.
Schultz en J.J. Fels mogen worden geautoriseerd, om zo lange haar benoemde Executeuren
Testamentair J.H. Vos, thans woonagtig te Amsterdam, afwezig is, na haar overlijden, des
zelfs plaats te vervullen en alles te doen en te verrigten waartoe zij den zelven bij testament
heeft gequalificeerd.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd zo als het
ligt.

730. Den 4 Augustus 1800, fol.178vo.
Op het Request van J.B. Forsten, oud Ontfanger dezer Stads Ecclesiastique goederen,
verzoekende dat aan hem eene obligatie groot f.950 - 17 - ten laste der Provintie Overijssel
ten Comptoire van Vollenhove, moge worden uitgereikt, blijvende tot cautie zijn woonhuis,
waar van de kooppenningen meerder bedraagt, dan de geheele gerequireerde cautie beloopt.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Ecclesiastique
goederen wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

731. Den 7 Augustus 1800, fol.179.
Op het Request van F.L. Rambonnet, Executeur van het testament van wijlen Dirk Ridder,
Verzoekende geautoriseerd te worden om ter bekooming van gereede penningen de meubelen
en huisraad uit dien boedel te doen verkoopen, zijnde de zelve bezwaerd met fide commis.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitequartier wordt het verzoek ten
requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

732. Den 14 Augustus 1800, fol.179.
Op het Request van H. van Gog, weduwe en boedelhoudster van J. Rutenberg, als mede van
B. Gooij en D. van Hulsen als voogden over de minderjaarige kinderen van J. Rutenberg en
W. Lammers, verzoekende approbatie dezer vergadering over eene onderling gemaakte
begrooting van den boedel van voornoemde Jan Rutenberg, ten einde daarvan de legitime
portie der bovengenoemde minderjaarige kinderen te bereekenen, zijnde dezelve boedel door
hun getaxeerd op eene som van f.6500 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de aan dezen
requeste geannecteerde begrooting der nalatenschap van wijlen Jan Rutenberg senior ter
somma van f.6500 - : - door dezen geapprobeerd.

733. Den 14 Augustus 1800, fol.179vo.
Op het Request van David de Greeve, verzoekende, dat twee obligatien ten lasten van het
voormalig gewest Overijssel alhier ter Secretarie gedeponeerd voor de gerequireerde borgtogt
van de ontfangst van Camperveen, weder aan hem mogen worden uitgereikt; teneinde dezelve
te doen converteeren; en zijnde gebleken uit den requeste geannecteerd document, dat de
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erfgenaam en vergadering der polder Camperveen gehouden den 13 Junii 1800, in het
voorschreven verzoek had genoegen genomen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

734. Den 14 Augustus 1800, fol.179vo.
Op den Requeste van Cornelis van der Horst, verzoekende dat het kind van Joh. Hardonk,
Soldaat en Joh. Schaap, hetgeen door de moeder verlaten is en door hem Requestrant
provisioneel is verzorgd, provisioneel in het Armen Weeshuis of op eene andere wijze buiten
zijne schade moge worden verpleegd.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis, wordt verstaan,
dat het kind van Joh. Hardonk en Joh. Schaapprovisioneel in het Armen Weeshuis zal worden
opgenomen.

735. Den 18 Augustus 1800, fol.180.
Op het Request van H. Bijsterbos, woonende in het Schoutambt van IJsselmuiden,
verzoekende, of voldoening, of weder uitreiking van een zeker getal serviesbriefjes den 24
Julii 1798 aan den President dezer vergadering overhandigd.
Was geapost: Op het rapport van de Commissie tot de Finantien wordt het verzoek ten
requeste gedaan geaccordeerd, in zo verre dat aan den requestrant de gelibelleerde
serviesbriefjes zullen worden uitgereikt.

736. Den 28 Augustus 1800, fol.180.
Op het Request van de Ontfanger dezer Stads Domeinen, verzoekende, geautoriseerd te
worden om eene som van f.110 - : - spruitende uit een jaarpagt verschenen geweest Martini
1799, van Teunis Kerker, door middelen rechter te mogen invorderen, ofte ter deezer zaake
diligent verklaard te worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie van Finantie wordt de Ontfanger van dezer
Stads Domeinen geautoriseerd, om door Rechtsmiddelen van Teunis Kerker deszelfs
verschuldigde pagtpenningen in te vorderen.

737. Den 1 Sept(ember) 1800, fol.180.
Op het Request van Gerhard Bondam, als voorstander van Hillenrijks Vergadering,
verzoekende uitstel van zijne te doene rekening wegens derzelve Vergadering, uit hoofde de
jaaren 1793, 1794 en 1795 dier rekening nog niet zijn gesloten met zijnen voorganger, en
dezelve thans met de Bataafsche Troupes uitlandig is, onder offerte echter, dus van den tijd af,
dat de requestrant de administratie van opgemelde Vergadering op zich genomen heeft,
daarvan rekening te exhibeeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de, bij
Resolutie van den 4 Aug(ustus) ll. bepaalde termijn tot het doen van rekening wegens des
Requestrants administratie van Hillerijks Vergadering, geprolongeerd tot den 1sten December
aanstaande.

738. Den 4 Sept(ember) 1800, fol.180vo.
Op het Request van J. Tichler en J. van Assen, Curatoren over den persoon en de goederen
van de wede J. van Camen, verzoekende approbatie van den verkoop van twee huisjes,
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staande alhier in de Speldemakers Steeg voor f.700 - : - aan Antonie Mol.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt de
gelibelleerde verkoop door dezen bekrachtigd.

739. Den 15 Sept(ember) 1800, fol.180vo.
Op het Request van Joh. Eliz. Smedink, huisvrouw van Jan Petfer woonachtig alhier,
verzoekende alhier als derde Vroedvrouw geadmitteerd te worden, daar bij overleggende een
attest van den Professer J.P. van Maenen te Harderwijk van den jaare 1797.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de directie van het Ziekenhuis,
wordt verstaan, dat, wanneer de Suppliante aan deze vergadering zal doen blijken, door dezer
Stads Doctoren behoorlijk geëxamineerd te zijn, als dan nader over derzelver verzoek ten
requeste gedaan, zal worden gedisponeerd.

740. Den 15 September 1800, fol.181.
Op het Request van de wede M. Riegen, verzoekende dat de Administrateuren haarer
goederen B. Nieuwenhuis en J. Krips mogen geautoriseerd of desnoods gelast worden om ten
behoeve van haare kleindochter A.C. Gunning gehuwd aan G. Pickaar eene zekere som gelds
uit te tellen of te negotieeren.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand.

741. Den 15 September 1800, fol.181.
Op het request van J. Tichler Junior en J. van Assen, Curatoren over den persoon en de
goederen van Everdina Gast, wede van Jan van Camen, verzoekende bekrachtiging van de
Verkoop van een huis, q.p. verkogt aan Antonie Wooning en Ehevrouw te zomma van
f.1200 - : - .
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt de
gelibelleerde verkoop door dezen geapprobeerd.

742. Den 15 September 1800, fol.181vo.
Op het Request van Mr. Ab. Stennekes als Curator in den gecedeerden boedel van Maria
Canneman, verzoekende q.p. geautoriseerd te worden, om uit de, uit verschillende hoofde bij
hem q:pr: geincasseerde penningen in voornoemden boedel, aan Antonie van ‟t Veen zijne
getrokkene dog nog onbetaalde f.40 - : - inzate geld tegens quitantie te voldoen, zonder dat
daaromtrent iets nadeeligs voor hem requestrant zal kunnen worden geelicieerd, vindende hij
zich bezwaard penningen van voornoemden boedel te ontfangen en of uitgegeven, zo lange
over de validiteit van het decreet van Hoofdlieden van het Bovenquartier de dato 14 Julii
1800, van het welk ad senatum geappeleerd is, niet zal wezen gedecideerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de
Requestrant geautoriseerd, om van die boedelpenningen, welke bij hem mogten zijn
ontfangen na dien tijd, dat door hem en zijnen mede Curator een specifique staat van de
Hoofdlieden is overgegeven de ten requeste vermelde f.40 - : - aan A. van ‟t Veen
competeerende, uit te tellen.
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743. Den 18 September 1800, fol.182.
Op het Request van den Klapwaker R. van der Meulen, verzoekende ontslagen te worden uit
genoemden zijnen post.
Was geapost: Het verzochte ontslag wordt door dezen aan den Requestrant geaccordeerd.

744. Den 3 October 1800, fol.182.
Op het Request van F.L. Rambonnet qq als executeur van den boedel van wijlen Dirk Ridder,
verzoekende zoverre noodig gequalificeerd te worden tot de verkoop van een huis, staande te
Deventer, tot genoemden boedel behoorende, ten einde met de daaruit provenieerende
penningen opgenomene capitaalen te kunnen aflossen.
Was geapost: De Requestrant wordt door dezen in zijne qualiteit geautoriseerd tot den
verkoop van het gelibelleerde huis.

745. Den 3 October 1800, fol.182.
Op het Request van P.W. Bosch, Hk. Lindeboom en L. de Leeuw, als voogden over de
minderjaarige kinderen van wijlen Dirks Polman, te kennen gevende, dat de stiefvader van
genoemde kinderen Jacob Jacobs, mede pretensie maakt op een erfenis uit den boedel van
wijlen Machtelt Asjes te IJsselmuiden overleden, en dat D.G. Esscher, gevolmagtigde van den
genoemden Jacob Jacobs, reeds uit dien boedel eenige penningen aan den zelven, tegen zijne
belofte, schriftelijk aan den Requestrante gedaan had uitgekeerd; overzulks verzoekende, dat
deze vergadering eenen Advocaat geliefde aan te stellen ten einde dezelve hem pro Deo ter
handhaving van hun in hunne qualiteit vermeend recht zoude kunnen adsisteeren, ofte enz.
Was geapost: De Requestranten worden door dezen geautoriseerd om, wegens de
gelibelleerde zaak, eenen Rechtgeleerden te consuleeren.

746. Den 20 October 1800, fol.182vo.
Op het Request van G. Beijerink, voordragende, dat hij, in het quotisatie billet van de
geldheffing van vier en een ten honderd op de bezittingen, bij vergissing f.20 - : - in plaats
van f.100 - : - geplaatst had; dat hij echter slechts voor f.100 - : - gefourneerd hebbende,
dieswege door de Commissie tot het onderzoek nevens de opbrengst dier heffinge, beboet is
met eene som van f.256 - : - deshalven verzoekende, dat deze vergadering aan hem gelieve te
geven eene verklaring, zo omtrent zijn goeden naam, als mede dat het aan derzelve voorkomt,
dat hij met f.100 - : - te fourneeren in de opgemelde heffing daardoor niet te weinig betaald
heeft.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt in het
verzoek ten requeste gedaan, ten eind deze vergadering aan den Requestrant eene verklaring
afgeve, dat dezelve met f.100 - : - in de gelibelleerde geldheffing te betalen, zich daarmede
van zijne verpligtinge gekweeten heeft, gedifficulteerd; blijvende aan den Requestrant het
recht voorbehouden, om daaromtrent in den gerichte zodanige acte te passeeren, als hij zal
dienstig oordeelen. En wordt aan den Requestrant het ander, ten requeste gedaan verzoek; ten
deezende ter bekoming van een attest van deze vergadering, omtrent deszelfs goeden naam
door dezen geaccordeerd.

747. Den 20 October 1800, fol.183.
Op het Request van Gesina Catharina Rauwerts, voordragende, dat dezelve onder haar opzicht
heeft, haare zusters minderjaarige dochter, wier vader Hendrik van Balen uitlandig is; dat op
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dat kind, als medeerfgenaame ab intestato, vervallen is een gedeelte van den nalatenschap van
wijlen, Mr. Jan Adriaan Jacob Rauwerts, laatst gewoond hebbende te Hulst; en dat ten einde
de belangen van gemelde haaren nicht behartigd worden, er door deze vergadering een
gevolmagtigde ter waarneming dier zaak behoorde aangesteld te worden, overzulks
verzoekende, dat daartoe mogt aangesteld en geautoriseerd worden Mr. Jacob Tichler Junior.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, en dienvolgens wordt de persoon van
Mr. Jacob Tichler Junior door dezen geautoriseerd; om d ebelangen van de minderjaarige
Maria Struchtmeier van Balen, ter zaake der nalatenschap van Mr. Jan Adriaan Jacob
Rauwerts, te Hulst overleden, waar te nemen.

748. Den 27 October 1800, fol.183vo.
Op het Request van J. Berghuis en S.D. Stibbe, te kennen gevende dat de eerstgenoemde bij
couvenant van J.J.C. de la Sabloniére zullende overnemen deszelfs Steennegotie en de daarbij
zijnde opene plaats met een houte loos alhier bij langs den IJssel, daar van onder approbatie
van deze vergadering aan den tweeden Suppliant deeze gedeelte heeft overgedaan, mits aan
den zelve door deze vergadering vergund worde aldaar te mogen doen bouwen een aanzienlijk
pakhuis van steen opgemetzeld van dezelfde groote als de thans daar staande houte loos,
verzoekende daartoe zo van het een als het ander de approbatie dezer vergadering.
Was geapost: Wordt verstaan, dat, dewijl het contract tusschen J.J.C. de la Sabloniére en J.
Berghuis nog niet geperfecteerd is, op het verzoek ten requeste gedaan niet kan worden
gedisponeerd.

749. Eodem (27 October 1800), fol.184.
Op het Request van Elisabeth Huiskes, wede van Berend Grevenstuk, verzoekende dat tot
boedelredders haarer nalatenschap mogen benoemd worden de persoonen van Wietse de
Gover en Albertus van der Waa.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, worden de
persoonen van Wietse de Gover en Albertus van der Waa door dezen geautriseerd als
boedelredders over de, door den dood te ontruimene, goederen, der Requestrante als naar
rechten.

750. Eodem (27 October 1800), fol.184.
Op het Request van Jan en Dirk Grevenstuk, beide te Zwol woonagtig, te kennen gevende, dat
zij genegen zijn, na het overlijden van hunne schoonzuster Elizabeth Huiskes, wede van
Berend Grevenstuk, ieder, een van haare kinderen, met naamen Dirk, Jan, en Aleida
Grevenstuk, tot zich te nemen en te onderhouden, verzoekende dat in geval zij requestranten,
of een van hun mogten komen te overlijden, of in armoede vervielen, genoemde kinderen als
dan weder alhier en voor rekening van den Armen Staat dezer Stad mogen worden verpleegd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

751. Den 3 November 1800, fol.184vo.
Op het Request van Harmen Lucas de Vries, woonachtig te IJpecolga (Ypekolsga) in
Vriesland, verzoekende de inwooning binnen deze Stad voor zich, zijne vrouw en zes
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kinderen, met aanneming om des gerequireerd wordende een acte van indemniteit over te
zenden.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, zoals het is liggende.

752. Den 6 November 1800, fol.185.
Op het Request van Johanna Elizabeth Smeedink, huisvrouw van Johannes Petfer, te kennen
gevende dat zij bij de medicijnsche faculteit dezer Stad een examen ondergaan heeft, blijkens
het aan den requeste geannecteerd attest van de Stads Doctoren, verzoekende overzulks als
ordinairis vroedvrouw hier ter stede te worden geadmitteerd en aangesteld volgens de alhier
vigeerende ordonnantie.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en
dienvolgens wordt de Requestrante door dezen aangesteld tot ordinairis vroedvrouw binnen
deze Stad.

753. Den 8 Nov(ember) 1800, fol.185.
Op het Request van de wede ‟s Heerendam, woonende te Zwol, verzoekende, dat deze
vergadering aan haare dochter, bij sententie gescheidene huisvrouw van Antonie Mol,
vergunne een ander huwelijk te mogen aangaan.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier kan in het
verzoek ten requeste gedaan niet worden getreden.

754. Den 8 November 1800, fol.185vo.
Op het Request van B.W. Telder, Meester van de zweep van de Buiten en Broederkerken,
Verzoekende schadeloosstelling voor het nadeel, hetgeen hij door het stil staan van den
Kerke-dienst in de Buitenkerk nu zedert vijf jaar geleden heeft, terwijl zijne werkzaamheden
in de Broederkerk verdubbeld zijn.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van de Buitenkerk wordt aan den
Requestrant, tot een dedomagement voor geledene schaaden in zijnen post toegelegd eene
zom van vijf en zeventig guldens te betalen door den Ontfanger van dezer Stads
Ecclesiastique goederen.

755. Den 15 November 1800, fol.185vo.
Op het Request van Jacob Alberts, verzoekende zo als bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt aan
den Requestrant en aan zijn huisgezin de verzochte inwooning geaccordeerd.

756. Den 10 November 1800, fol.185vo.
Op het Request van Elizabeth Prins, te kennen gevende, dat haar Bruidegom Lodewijk Ernst
Limburg zich van hier begeven heeft, zonder dat zij weet werwaerds hij is; dat zij om hem op
te zoeken eene reis hebbende moeten doen naar Holland, zij daertoe kosten heeft moeten
maken, verzoekende overzulks, dat deze vergadering voornoemden Lodewijk Ernst Limburg
moge indagen om het huwelijk met haaar te voltrekken, en dat ten aanzien van de door haar
uitgevene penningen aan haar zodanige brieven van voorschrijving mogen gegeven worden,
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waarmede zij in staat gesteld worden, om de hem van slandwegen nog competeerende
Preemie te Rotterdam voor zich te kunnen repeteeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt der
Requestranten eerste verzoek in den requeste vermeld, en tendeerende om Lodewijk Ernst
Limburg vanwege deze vergadering te doen indagen door dezen geaccordeerd; doch wordt
gedifficulteerd in het verzoek, ten einde brieven van voorschrijving te bekomen ten offerte als
bij requeste vermeld.

757. Den 20 November 1800, fol.186.
Op het Request van Gerrit Kamphof, woonende in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis,
verzoekende dat aan Jannigje Jans, wede van Jan Snel, met wie hij Requestrant voornemens is
in het huwelijk te treden, de inwoning in het zelve Gasthuis moge geaccordeerd worden op d
evoorwaarden waarop dezelve aan hem en zijne overledene huisvrouw is verleend, en onder
betaling van twee honderd guldens in eens te voldoen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
aan Jannigjen Jans, wede van Jan Snel de inwooning in het zelve Gasthuis geaccordeerd, op
de voorwaarden als aan de Requestrant en aan deszelfs toenmaalige huisvrouw, bij Apostille
van den 29 Maart 1797 is vergund, mits dezelve voor opgemelde Jannigje Jans, wede Snel
daadelijk betale ten voordeele van het genoemde Gasthuis een som van twee honderd guldens,
en dat, na deszelfs overlijden uit zijne nalatenschap nog zal komen eene som van vijftig
guldens ten profijte van hetzelve Gasthuis.

758. Den 20 November 1800, fol.186vo.
Op het Request van G. van Heerde, Hendrik Kooiman, Hermen Jans, Teunis Hendriks,
Hendrik Klaassen, A. van den Brink, Harmen Gerrits, Jan Velthuis en Eimer Berends, alle
koehouders, die hunne stallen hebben in de Groenestraat bij het Engesteegje, verzoekende
vergunning, om hunne melk door het Engesteegje te vervoeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand.

759. Den 27 November 1800, fol.187.
Op het Request van B. van der Wal, verzoekende finaale decharge van zijnen bij
appochement van 5 Feb(ruarij) 1798 aan hem opgedragene qualificatie tot scheiding des
boedels van G. Wolvekamer en C. de Waal.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharinen) Gasthuis
wordt de Requestrant in deszelfs gelibelleerde qualiteit door dezen finaal gedechargeerd.

760. Den 4 December 1800, fol.187.
Op het request van M.E. Bagge, wede Roos, verzoekende brieven van voorschrijving bij het
vertegenwoordigend Lichaam, tot appui van haar te doen verzoek om veniam aetatis voor
haare twee oudste dogters met namen Maria Gerarda Elizabeth Roos, oud 24 jaaren, en
Helena Geertruida Roos, oud 19 jaaren.
Was geapost: De bij Requeste verzochte brieven van voorschrijving worden door dezen
geaccordeerd.

Pagina 161 van 297

761. Den 8 December 1800, fol.187.
Op het Request van G. Pickaard en A.C. Gunning, Ehel(lieden), verzoekende bij interpretatie
van de resolutie van 17 Oct(ober) ll. dat de Curatoren van de wede M. Riegen mogen gelast
worden, voor den inwooning en kost van gem(elden) wede geene andere schikkingen te
maken, dan zulke, waar onder de Supplianten mede zijn begrepen; 2e om gem(elden)
Curatoren te autoriseeren, om f.4000 - : - door de wede Riegen bij handschrift aan G. Pickard
beloofd aan hem uit te tellen, ten einde zich eene Kostwoning te kunnen aanschaffen, en
vervolgens hunne grootouder bij hun Requestranten te laten inwoonen tegen betaling van
behoorlijk kostgeld.
3e. Dat inmiddels niets ter juraejudicie van de Supplianten mogen geschieden.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt
gepersisteerd bij de res(olutie) van den 17 Oct(ober) ll. en bij gevolge van dien het eerste lid
van het verzoek ten requeste gedaan gedeclineerd; kunnende ten opzichte van het tweede hier
voor als nog niet worden gedisponeerd.

762. Den 8 Decmber 1800, fol.187vo.
Op het Request van Salomon Marcus Junior, verzoekende remissie van een uitgang uit zijn
huis staande alhier op de Oudestraat naast de Oude Waag, voor altijd of ten minsten voor een
groot getal en reeks van jaaren.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie tot de Finantien dezer Stad wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen gedeclineerd.

763. Den 8 December 1800, fol.188.
Op het Request van Trijntje Wijngaerd, echtgenoote van Mr. S. Wijngaerd, te kennen
gevende, dat zij voornemens is met haar huisgezin zich naar Franeker te begeven, ten einde te
beproeven of verandering van lucht eenen gunstigen invloed kan hebben op het herstel van
haaren man, verzoekende overzulks, dat haar vertrek van hier haar niet moge praejudiceeren
in het genot van het pensioen van haaren Eheman.
Was geapost: Op het Rapport van de Scholarchen wordt het verzoek ten requeste gedaan
geaccordeerd, en aan de Suppliante, geduurende de ziekte van haaren Eheman, het genot van
het hem toegelegd jaarlijks pensioen toegezegd, ook, wanneer hij zich buiten deze Stad mogt
ophouden.

764. Den 10 December 1800, fol.188.
Op het Request van Antonie Boeve Sr. en deszelfs Ehevrouw, te kennen gevende, dat zij door
verval van hunne affaire buiten staat gebragt zijn hunne schulden te kunnen betalen, overzulks
verzoekende dat aan hun vergund moge worden cessie bonorum en er Curateuren ter
explicatie van hunnen boedel mogen worden aangesteld.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroedersquartier wordt de
verzochte cessie bonorum door dezen geaccordeerd, en worden tot Curatoren in der
Supplianten gecedeerden boedel door dezen geautoriseerd B. Nieuwenhuis Soc: en J.Ch.
Evers ten fine en effecte als naar rechten.

765. Den 11 December 1800, fol.188vo.
Op het Request van A.C. de Bellangé, Lieut(enant) Collonel van ‟t eerste Regiments eerste
Bataillon van Waldeck, verzoekende, dat het kind van den Fuselier Daniël Dietij, die de
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republiek langer dan 20 jaaren getrouw gediend had, zijnde den zelven, benevens zijne vrouw,
die het Bataillon tot nu toe gevolgd had, overleden, in een der weeshuisen dezer Stad mogt
worden opgenomen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van her Armen Weeshuis wordt verstaan, de
Buiten Vaders van het zelve Weeshuis te autoriseeren, om het kind van van den overledenen
Daniël Dietij, Fuselier in het 1ste Regiment van Waldeck, mat naame Johanna Margaretha,
geboren den 8 Junii 1792 te Sluis in Vlaanderen, in het zelve Weeshuis op te nemen en
provisioneel te verplegen.

766. Den 13 December 1800, fol.189.
Op het Request van Willem Dirks. Bruiker van een slag land gelegen aan den Hoogenweg, en
toebehoorende aan het Boven Gasthuis, verzoekende, alzo het laatste huurjaar thans loopende
is, verzoekende continuatie van huurjaaren en wel voor den tijd van 6 jaaren en uit hoofde van
de moeite, die de verbeteringen aan het zelve land vereisschen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Boven Gasthuis, wordt het verzoek
ten requeste gedaan, door dezen geaccordeerd, mits de Requestrant de gewoone plakkegelden
op den voorigen voet, en wel met de expiratie van iedere drie jaaren van zijnen pagt voldoen.

767. Den 22 December 1800, fol. 189.
Op het Request van Mr. J.B. Forsten, verzoekende de goedkeuring en bekragtiging dezer
Vergadering op de verkoop van eene erve genaamd de Kopsstouwe, gelegen onder
Oosterwolde, en zijnde verbonden voor de penningen waarvoor Requestrant zijne kinderen bij
wijlen A.M. Hubert in echte verwekt, had afgekogt; zijnde de bedongen prijs f.40800 - : vrijgeld, een offereerende Requestrant om voor die som een ander stuk landgoed ten
genoegen van den voogden te verbinden.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, onder de daarbij gemaakte bepaaling.

768. Den 22 December 1800, fol.189vo.
Op het Request van de Curatoren over den persoon en de goederen van Mr. J.A. Valck, Mr. J.
Tichler, D. de Greeve en A. Hemsing, te kennen gevende, dat, zo wegens opgenomene gelden
ter somma van f.4500 - : - als dan nog te betalen schulden van hunne pupil, eene
aanmerkelijke som ontbreekt, welke uit de inkomsten van hunne voornoemden pupil niet
kunnen gevonden worden, en tot afdoening van welke schulden zij vermeenen speciaal door
deze vergadering te moeten geautoriseerd worden, overzulks verzoekende; qualificatie om
opgemelde praetensien, ten lasten van hunne pupil te betalen; en autorisatie om de navolgende
perceelen te mogen verkoopen: een huis in de St. Jacobssteeg, een hof aan het
Broederbolwerk, en eenig buitenland bij Elburg, en om het overschot van het provenu van
deeze perceelen ter gedeeltelijke aflossing van de hier boven vermelde genegotieerde
capitaalen te mogen emploieeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

769. Den 24 December 1800, fol.190.
Op het Request van Dirk Botterenbrood, verzoekende, dat het hem vergund worde, zodanige
obligatie groot vijfhonderd guldens, als hij verbonden heeft tot een kinderbewijs ten behoeve
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van zijnen voorzoon Evert Botterenbrood, bij Margaretha Hoefhamer in echte verwekt, aan
J.G. Linzemeijer te mogen opzeggen, en het deze Vergadering behage die opzage en het
invorderen of transporteeren dier schuld, door Suppliant gedaan of nog te doen te
approbeeren; en hem Suppliant en de voogden van zije voorkinderen respectivelijk te
autoriseeren, van het kinderbewijs van Suppliants zoon Evert Botterenbrood ter somma van f.
525 - : - te mogen vestigen op het woonhuis van den Suppliant.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

770. Den 5 Januarij 1801, fol.190.
Op het Request van Wm. Bijsterbos, verzoekende, het gebruik van den grond van een der
Stads bolwerken gelegen in den Stadsgragt aan de Haagepoorth, thans vaceerende door het
overlijden van des Requestrants oom D. Ridder.
Was geapost: Het gebruik van het gelibelleerde bolwerk wordt aan den Requestrant door
dezen geaccordeerd tot weder opzeggens toe.

771. Den 8 Jan(uarij) 1801, fol.190vo.
Op het Rapport van de Kerkmeesters van het G(eertruijd) en C(atharina) Gasthuis
verzoekende approbatie van eene verkogte Kostkopers proeve voor eene som van vijftien
honderd guldens, aan Aagje Jacobs Lingeman, oud ruim 42 jaaren, woonende thans bij Simon
Gerrits in het bovengenoemde Gasthuis als dienstmeid, zullende zij tot wooning hebben het
huis waarin zij thans woont bij Simon Gerrits.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruijd) en C(atharina) Gasthuis
wordt de gelibelleerde koop geapprobeerd.
772. Den 8 Jan(uarij) 1801, fol.190vo.
Op het Request van N. van Berkum Bijsterbos cum suis, voordragende dat, uit hoofde der
Buitengewoone duurte der levensmiddelen, het te veezen zijnde, dat de behoeftige
ingezetenen binnen deze Stad, tot meerder gebrek vervallen zullen, zij voornemens zijn, om
eene zogenaamde Rumfordsche Soupkokerij in werking te brengen, verzoekende daartoe de
medewerking der Municipaliteit.
Was geapost: De Municipaliteit genegen om de liefderijke oogmerken der Requestranten te
favoriseeren, biedt aan de zelven tot opgemelde einde het oud ziekenhuis tot een locaal,
benevens vrijen brand aan.

773. Den 19 Jan(uarij) 1801, fol.191.
Op het Request van Frerik Jans, te kennen gevende, dat hij van Albert Rutgers Vogel en
Ehevrouw in 1799 een huis gekocht heeft op voorwaarde, dat het slechts met ééne vuursteede
zoude bezwaard zijn, doch hij echter voor twee vuursteeden wordt aangesproken,
verzoekende over zulks, dat de Vergadering gelieve te bewerken, dat aan hem requestrant
door A.R. Vogel of door de erfgenaamen van de wede Denekamp, die het opgemelde huis
mede op voorwaarde van maar eene vuursteede bezwaard te zijn aan voornoemden A.R.
Vogel verkogt hadde, eenig dedoumagement dies wegens geworden.
Was geapost: De Suppliant wordt gerenvoyeerd aan den gewoonen loop van justitie.
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774. Den 26 Januarij 1801, fol.191.
Op het Request van A. Dolsma, Schoolmeester van de Bovenschool, verzoekende dat de
f.50 - : - die hij zedert 1797 jaerlijks genoten voor dedoumagement wegens de behuizing, die
hij minder heeft dan de andere Schoolmeesters binnen deze Stad, weder aan hem moge
worden geaccordeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Cecommitteerden tot de Geestelijkheid wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd voor het jaar 1800, de som te betalen
door den Ontfanger der Geestelijkheid.

775. Den 26 Jan(uarij) 1801, fol.191vo.
Op het Request van Jacob de Bruin, verzoekende remissie van eene uitgang som van
f.15 - 15 – door hem aan het comptoir van dezer Stads Geestelijkheid verschuldigd, wegens
een uitgang uit zijn huis staande in de Boven Nieuwstraat op de zuid oosthoek van de St.
Jacobssteeg groot jaarlijks f.5 - 5 - .
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de Geestelijkheid wordt verstaan,
dat, als de Requestrant het laatste jaar uitgang zal hebben aangezuiverd, de twee overige nog
verschuldigde jaaren aan hem worden geremitteerd.

776. Den 26 Januarij 1801, fol.191vo.
Op het Request van den Kerkenraad der Joodsche Gemeente, verzoekende remissie van eene
jaarlijksche uitgang uit hunne kerk aan dezer Stads Geestelijkheid ter somma van f.13 - 6 – als
wordende dat gebouw tot een godsdienstig gebruik geëmploieerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de Geestelijke goederen, kan
voor als nog in het verzoek der Requestranten niet worden getreden.

777. Den 26 Januarij 1801, fol.192.
Op het Request van Hendrik Dutman, meijer en huurder van een stuk groenland te Harxen,
waarvan de pagtjaaren eindigen op St. Marten 1801, verzoekende, onder beding van het land
in een beteren staat te brengen, continuatie van pagt voor nog zoo volgende jaaren voor de
oude pagt en het gewoone plakkegeld.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijke goederen
wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen gedeclineerd.

778. Den 26 Januarij 1801, fol.192.
Op het Request van Berend Peters, meijer van eene erve der Geestelijkheid in Mastenbroek
gelegen, verzoekende prolongatie voor den tijd van tien jaaren van dezelve erve tegen
betaling van de oude pagt, en het gewoone plakkegeld; of dat anderszins die erve aan hem uit
hand moge verpagt worden.
Was geapost: Op het rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijke goederen,
wordt het gelibelleerde verzoek door dezen gedeclineerd.

779. Den 26 Januarij 1801, fol.192vo.
Op het Request van Hendrik Lubbers, meijer van een erve der Geestelijkheid, gelegen in
Mastenbroek, verzoekende prolongatie voor tien jaaren van pagt, tegen betaling der thans
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bepaalde pagtpenningen, en het daartoe staande plakkegeld; of dat hij anders het voorschreven
erve uit de hand moge inhuuren.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijke goederen
wordt het gelibelleerde verzoek door dezen gedeclineerd.

780. Den 26 Jan(uarij) 1801, fol.192vo.
Op het Request van Willem Jans, meijer van een erve der Geestelijkheid gelegen in
Mastenbroek, verzoekende prolongatie van zijne pagt voor tien volgende jaaren, tegen
betaling der oude pagtpenningen, en het gewone plakkegeld, of dat hij anders het
voorschreven erve uit de hand moge inhuuren.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijke goederen
wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen gedeclineerd.

781. Den 31 Jan(uarij) 1801, fol.193.
Op het Request van Hermannus Vos, verzoekende, uit hoofde hij door aankoop eigenaar
geworden is van het Karvielschip van Harmen Stake ter mede bediening van het Veer van
Campen op Amsterdam en terug toegelaten te worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Schutmeesters wordt de requestrant door dezen
aangesteld als Veerschipper van hier op Amsterdam en terug.

782. Den 2 Feb(ruarij) 1801, fol.193.
Op het Request van B. Nieuwenhuis en J. Kreps als Curatoren over den persoon en de
goederen van J. Ekker, wede van M. Rieghen, te kennen gevende, dat zij door G. Pickaard
gehuwd met C. Gunning, kleindogter van opgemelde wede bij insinuatie zijn gesommeerd tot
uitbetaling van f.4000 - : - welke dezelve wede aan hem insinuant titulo donationis (bij wijze
van gift) bij handschrift zoude hebben beloofd; dat zij meenen zich met goed succes te kunnen
en moeten verzetten tegen die pretensie en zorg te moeten dragen, dat de boedel van hunne
pupille niet door slinksche middelen worde geconsumeerd; overzulks verzoekende autorisatie,
ten einde
hunne pupille in hunne genoemde qualiteit in regten te verdeedigen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden de
Requestranten bij dezen geautoriseerd ter aanwending van Rechtsmiddelen in de gelibelleerde
zaak.

783. Den 2 Februarij 1801, fol.193vo.
Op het Request van Egbert de Rooij, te kennen gevende, dat hij een huwelijk aangegaan
hebbende met Wijntje van den Berg, toen reeds verzocht heeft, dat zodanig kind als waarvan
gemelde Wijntje van den Berg op den 11 Aug(ustus) 1799, is verlost geworden, en het welk
alhier 22 Sept(ember) 1799 met naame Mariana Wilhelmina gedoopt is, mogte worden
geecht; dan daartoe een schriftelijk adres gerequireerd zijnde, thans verzoekende, dat
opgemelde kind moge worden gelegitimeerd ten fine en effecte als naar rechten.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
Requestrant gerenvoieerd naar het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks,
dewijl alhier op deszelfs verzoek ten requeste gedaan niet kan worden gedisponeerd.
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784. Den 9 Feb(ruarij) 1801, fol.193vo.
Op het Request van A. Croese en J.J. Fels in hunne qualiteit als voogden over de innocenten
Dirk Sombergen, te kennen gevende dat zij qp. door de commissie tot onderzoek naar de
opbrengst in de geldheffingen van 4 en 1 pct: beboet zijn voor eene som van f.150 - : - uit
hoofde zij niet gefourneerd hadden in de 5de termijn dier heffing, dewijl in den tusschen tijd,
die er verloopen was, zedert de uitschrijving dier heffing en den laatsten termijn, door de
toevallige omstandigheden een groot gedeelte der bezittingen van hunnen pupil aanmerkelijk
in waarde verminderd waren; dat er boven dien nog aan lopende schulden circa f.300 - : - ten
lasten van den boedel van hunnen pupil exsteeren, welke zij in de onmogelijkheid zijn te
voldoen; deshalven verzoekende;
1e: dat deze vergadering, als het overmomberschap over hunnen pupil uitoeffenende, het bij
de commissie tot onderzoek voorrnoemd, of anders bij de commissie tot de administratie der
finantien van dit voormalig gewest, daar heenen gelieve te dirigeeren dat de bovengemelde
condemnatie in de gelibelleerde boete buiten effect gesteld worde, of althans de executie zo
lange geschurgeerd worde, dat zij zich daarover aan het vertegenwoordigend Lichaam des
Bataafsche Volks kunne addresseeren.
2e: Dat deze vergadering hen qp gelieve te autoriseeren tot de verkoop van zodanige
recepissen als in den boedel van hunnen pupil uit voorige geldheffingen voorhanden zijn, en
verder tot het negotieeren, van nog één a twee honderd guldens ten laste van gemelden
boedel, ten einde de loopende schulden daaruit te voldoen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het tweede
gedeelte van der Requestranten verzoek door dezen geaccordeerd, en die volgens aan hun, in
hunne requeste vermelde qualiteit, de verzochte autorisatie tot verkoop der gelibelleerde
recepissen, alsmede om een of twee honderd guldens te negoieeren, verleend.

785. Den 12 Feb(ruarij) 1801, fol.194vo.
Op het Request van Jan van Eden Barentsz., wiens comptoir van negotie: cauteert op de firma
van Wytze Pieters en van Eden, alsmede van J.A. Cerutti, de eerste te Amsterdam, den
andere alhier woonachtig, te kennen gevende, dat de eerste requestrant tegen den tweede tot
de executie toe alhier geprocedeerd heeft ter bekoming van voldoening eene pretensie; dat bij
de inventarisatie der goederen van den tweeden Requestrant gevonden is een groot gedeelte
assigquaaten, welke door des eerste, Requestrants destijds bedienden Advocaat Mr. A.L. de
Mist in 1796 ter Secretarie dezer Stad in provintiaale recipissen geconverteerd zijn; dat de
zelven zich alsnog ter Secretarie bevonden is een pakje waar opgenoteerd staat, dat ze aan den
tweeden Requestrant toebehooren; dat de eerste Requestrant der recepissen gaarne wilde
ligten met toestemming des tweeder Requestrants, ten einde hunne openstaande rekening te
kunnen vereffenen, doch dat de Secretaris tot het afgeven van die effecten de autorisatie dezer
vergadering requireert; overzulks verzoekende, dat de Secretaris, onder wiens voorschreven
recepissen, behoorende tot den boedel van den tweede Requestrant, berusten, moge
geatoriseerd worden, om derzelve aan den eersten Requestrant, of deszelfs gevolmagtigden
uit te reiken.
Was geapost: De Hoofdlieden van het Buitenquartier ter vergadering gerapporteerd
hebbende, dat zij wegens zodanig paquet recepissen, als de oude Secretaris Rambonnet had
gecommuniceerd, dat ter Secretarie berustende, en, volgens de voorhanden zijnde schijnen en
bescheiden, uit den boedel van J. Cerutti herkomstig waren, den zelven Cerutti daarover
hadden gehoord, en door hem zijnde verklaard, dat hij van alzodanig recht, als hem op de
voorschreven recepissen competeerde, ten behoeve van van zijne crediteurs Wytze Pieters en
van Eede volkomen afstand deed, en uit dien hoofde wel mogt lijden, dat dezelve recepissen
aan den, door zijne Crediteurs, gemagtigden Mr. Abr. Stennekes wierden uitgereikt, is goed
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gevonden, den oud Secretaris Rambonnet te autoriseeren, om gemelde paquet recepissen,
welke thans onder zijne bewaaring is, aan den voornoemden Mr. A. Stennekes over te geven.

786. Den 14 Februarij 1801, fol.195vo.
Op den Requeste van Joh. Figge, verzoekende, dat de Aschpagt mag worden overgedaan aan
Willem Kuster, en Jacob ter Vaart.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word het verzoek ten Requeste
gedaan mids dezen geaccordeerd, en zal dien ten gevolge de pagt van Stads Asche op Willem
Kuster en Jacob ter Vaart worden overgeschreven, mids daarvoor twe borgen stellende ten
genoegen der Cameraars van de Stad.

787. Den 16 Februarij 1801, fol.195vo.
Op den Requeste van de gezamenlijke Meijers van het Campereiland, verzoekende dat de
Schoolmeester van het eiland, en zijne eventueele opvolgers mogen geautoriceerd worden, om
voortaan den post van doodbidder op het eiland waar te nemen met uitsluiting van alle
anderen, bijzonder van den nu aan te stellen Schoolmeester van Brunnepe, wiens voorgangers
te vooren als zodanig gefungeerd hebben.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie tot de ambten wordt het verzoek ten
requeste gedaan door dezen gedeclineerd.

788. Den 19 Feb(ruarij) 1801, fol.196.
Op het Request van Geziena Slijkmans, huisvrouw van Antonie Kemp, te kennen gevende,
dat haar man, na als Karrenknegt dienst genomen te hebben, zich ongelukkig door
dronkenschap vergrepen heeft bij gelegenheid van zijn vertrek, en daarvoor in het Tuchthuis
te Arnhem is geconfineerd geworden; dat zij, zich aan het Hof van Arnhem willende
addresseeren, om zijn ontslag te bekomen, vooraf verzoekt, dat deze vergadering haar vooraf
breder van voorschrijving gelieve te verleenen of anders een attest van haar mans
goedgehouden gedrag alhier, benevens eene bij het Request overlegde verklaaring dien
aangaand, door verscheidene Burgers dezer Stad ondertekend, gelieve te doen afgeven.
Was geapost: Is goedgevonden aan de Suppliante een attest te verleenen, inhoudende
verklaaring, dat de persoonen die het geannecteerde attest ondertekend hebben, alhier ter
goeder naam en faam staan.

789. Den 19 Feb(ruarij) 1801, fol.196vo.
Op het Request van B. Nieuwenhuis Senior en J. Kreps, Curatoren over den persoon en
goederen van de weduwe van Marten Riegen, verzoekende als bij Apostille.
Wa geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden de
Requestranten in hunne gelibelleerde qualiteit geautoriseerd, om aan J.Ch. Evers en
Ehevrouw deszelven een capitaal van een duizend guldens, onder verband van deszelfs
woonhuis, tegen de renten van vier en een half pro cent in het jaar op te schieten.

790. Den 5 Maart 1801, fol.196vo.
Op het Request van H. Weijtingh, Rector der Latijnsche Schoolen, verzoekende restitutie van
de door hem gemaakte onkosten op zijne reize herwaards.
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Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt aan den
Requestrant toegelegd eene som van een honderd en twee en negentig guldens tot
dedoumagement van reis en transport kosten bij deszelfs overkomst, te betalen door den
Ontfanger van dezer Stads Geestelijke goederen.

791. Den 9 Maart 1801, fol.197.
Op het Request van Jacob Berghuis en Salomon David Stibbe, te kennen gevende, dat
eerstgenoemden van J.J.C. de la Sablonière overgenomen hebbende deszelfs Steennegotie aan
dezer Stadswelle gelegen bij de mestbak van de Melkpoort, aan laatst genoemden overdoet de
loots en het hek daar annex, terwijl daarentegen eerstgenaamde van laatstgenoemden
overneemt deszelfs taan huisje mede aldaar gelegen, verzoekende, het gebruik de grond aan
hun Requestranten respectivelijk te willen accordeeren op zodanige voet als die te vooren aan
J.J.C. de la Sablonière en S.D. Stibbe is vergund geworden.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie tot dezer Stadsfinantien wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

792. Den 12 Maart 1801, fol.197.
Op het Request van Aart Captein, verzoekende eene verklaaring door de leden der
Municipaliteit C.W. de Vriese en J.J.C. de la Sablonière af te leggen, op autorisatie dezer
vergadering, door hun als Presidenten in den voorleden jaare verstaan is dat het huis over
welks huur hij Requestrant en Gerrit Willems verschil hadden voor 14 stuivers in de week,
echter voor een jaar verhuurd was.
Was geapost: Dient tot informatie van den Requestrant, dat de verklaaring ten requeste
gemeld aan de leden van de Municipaliteit C.W. de Vriese en J.J.C. de la Sablonière zijnde
voorgehouden, zij te zamen en verder afzonderlijk hebben verklaard, dat zij zich zeer wel
hunnen herinneren, dat ten tijde als de Requestrant en Gerrit Willems voor hun onderling over
huishuur verschil hadden, door hun in hunne qualieit van Presidenten verstaan is, dat Gerrit
Willems een jaar van af den dag van hun onderling contract in des Requestrants huis zouden
kunnen blijven woonen, mits betalende de huur tegen veertien stuivers in de week.

793. Den 12 Maart 1801, fol.197vo.
Op het Request van Hendrik Lammers, huurder van een maate verdeeld in twee stukken
gelegen in den Wilgenweg toebehoorende aan het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis voor
f.107 - : - jaarlijks voor den tijd van zes jaaren eindigende Petri 1805 en verder op conditie om
de beide stukken dezer maate om het andere jaar te mogen hooijen dat zij echter dat land wel
bij aanhoudenheid begeerde te weiden, en door mesting het te verbeeteren en de slooten te
verdiepen, zo hem de huur van van dat land nog voor volgende zes jaaren verlengd wierd met
betaling van het gewoone plakkegeld voor elke drie jaar.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd op de gelibelleerde voorwaarden.

794. Den 12 Maart 1801, fol.198.
Op het Request van Barend Bos, geboren te Brunnepe en woonachtig te Amsterdam, oud een
en zestig jaaren, verzoekende approbatie dezer vergadering wegens eene gekogte Kostkopers
proeve en inwooning in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis in het woonigje laatst door de wede
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van H. Thesink bewoond geweest, zijn leven lang voor de som van zestien honderd guldens
terstond te betalen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
het gelibelleerde contract in alle deszelfs deelen, door dezen geapprobeerd en geconfisneerd.

795. Den 14 Maart 1798, fol.198.
Op het Request van Herman Nuis en Paulus Bakker als Administrateurs over de
fideicommissaire erfportien van Berendina Bantjes, weduwe van Assuerus van den Noord, in
de nalatenschap van wijlen Jan Bantjes en Jacomina van Leussen, verzoekende autorisatie om
te mogen negoteeren een capitaal van honderd guldens ten einde te kunnen deelnemen in de
vrijwillige negotiatie gedecreteerd den 20 Feb(ruarij) 1801 bij het vertegenwoordigend
Lichaam.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

796. Den 16 Maart 1801, fol.198vo.
Op het Request van de gezamenlijke Grutters dezer Stad, verzoekende om den slegten staat
der Grutterijen, en andere geallegeerde reedenen te mogen worden ontheven van den
jaarlijkschen inpost door hun wordende betaald.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie tot de finantien kan vooralsnog in het
verzoek ten requeste gedaan niet worden getreden.

797. Den 16 Maart 1801, fol.198vo.
Op het Request van A.M. Camerling wede Carsten en P.Backer en H.W. Tijdemans in hunnen
respective qualiteit als wede en boedelhoudster, en als voogden over de minderjaarige
kinderen in huwelijk verwekt bij voornoemden A.M. Camerling en Carsten, verzoekende
approbatie wegens een geformeerde overeenkomst van schufting afgoeding en kinderbewijs,
en in ‟t bijzonder autorisatie op de voogden, om het bij het contract bepaalde te effectueeren
voor zoveel aangaat de toedeeling en alienatie van eenig vastgoed en effecten der kinderen
aan de moeder.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het ten
requeste geannecteerde etc. met het exhibitum van den 7 dezer getekend contract
geapprobeerd en dienvolgens de requestranten respectievelijk tot nakoming van het zelve
geautoriseerd.

798. Den 16 Maart 1801, fol.199.
Op het verzoek van Jacob Berghuis, verzoekende, dat aan hem moge worden toegestaan, op
de aan hem bij apostille van den 9 Maart ll. vergunden grond te mogen doen plaatsen twee
lootsen en een comptoirtje.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers wordt het verzoek ten requeste gedaan door
dezen geaccordeerd.

799. Den 19 Maart 1801, fol.199.
Op het Request van Eliazer Israël Cohen en Elias Levi, verzoekende als bij Apostille.
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Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de Geestelijkheid wordt de
remissie van den gelibelleerden uitgang uit de Joodsche Kerk over de jaaren 1799 en 1800 bij
dezen geaccordeerd.

800. Den 19 Maart 1801, fol.199.
Op het Request van Dr. J. Tichler, nomine uxoris en A.A. Veene, verzoekende, dat deze
vergadering gelieve te verstaan, dat de pand keering op den 3 dezer naamens de Mennonieten
Gemeente binnen deze Stad tegens de door Remonstranten te autoriseren verkoop van een
huis, looijerij en hof aan Gerrit Oostenrijk toebehoorende, en waarop de zelfde Gerrit
Oostenrijk aan Remonstranten, bij acte van den 31 Januarij ll., heeft gepasseerd vrijwillig
verwin, is temerair en wederregtelijk, en de Remonstranten dien ten gevolge te stellen in het
vrij en onbespierd genot van voorschreven vrijwillig verwin.
Was geapost: Deze zij gesteld in handen van de beklaagden onder het cachet van de Stad,
om daarop mondeling te berichten heden over veertien dagen, zo zal den tweeden April
aanstaande, des morgens ten half elf uuren, met last aan parthijen om de stukken waarvan zij
in termino denken gebruik te maken zich over en weder agt dagen voor den termijn van
pleiten te moeten doen insinueeren.

801. Den 23 Maart 1801, fol.199vo.
Op het Request van Jan Jansen, verzoekende zijn huwelijk te mogen voltrekken met zijn
halven broeders dogter Hendrika Beerts, met welke hij in ondertrouw is opgenomen.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan alhier niet worden getreden; en wordt
de Requestrant gerenvoijeerd naar het vertegenwoordigende Lichaam des Bataafschen Volks.

802. Den 23 Maart 1801, fol.200.
Op het Request van Jan Mooijen en Marten van Kwinkel, als voogden van het kind van wijlen
Marten Hou en Hendrikje Clooster, verzoekende de approbatie der vergadering op zeker
accoord in hunne qualiteit met de overige kinderen en kindskinderen van de grootouders van
hunne pupille aangegaan, tot het verleenen van het noodig levensonderhoud aan die zelve
hunne grootouders.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het ten
requeste geannecteerd en met het exhibitum van den 5 Maart 1801 getekend contract door
dezen geapprobeerd.

803. Den 30 Maart 1801, fol.200.
Op het Request van de Doodgravers Jacob Venema en Jan Lankhorst, verzoekende
schadevergoeding wegens het niet verhoogen der groeven in den Buiten Kerk zedert het jaar
1795, alsmede aan den eersten Requestrant voor het gemis van f.21 - : - ‟s jaarlijks voor het
schoon en effen maken van het Buitenkerkhof.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van de Buiten Kerk wordt aan ieder der
Requestranten geaccordeerd vijftien guldens, eens te betalen door de Kerkmeesteren der
Buiten Kerk, en zal gemelde som van tweemaal vijftig (?) guldens aan dezelven in hunne
rekening worden gevalideerd.
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804. Den 2 April 1801, fol.200vo.
Op het Request van G. Herweijer, als Ontfanger van het Vuurstede geld dezer Stad,
verzoekende wegens agterstedig vuurstede geld van den wede G.J. Vulkert tegen dezelve met
executie te mogen procederen.
Was geapost: Wanneer de Suppliante binnen den tijd van vier weeken haar verschuldigd
vuurstede geld aan den Requestrant niet zal hebben betaald, word als dan de verzogte executie
geaccordeerd.

805. Den 2 April 1801, fol.200vo.
Op het Request van J.N. Bijsterbos, verzoekende, bij eene voorgenomene vertimmering van
zijne Lijmkookerij buiten de Haagenpoort, de balken en borstweering op dezer Stadsmuur te
mogen leggen.
Was geapost: Op het Rapport van dezer Stads Kameraars wordt het verzoek ten requeste
gedaan door dezen geaccordeerd, mits de steen van de nieuwgemetzelde rollage wel afgebikt
aan de Stad verblijve.

806. Den 4 April 1801, fol.201.
Op het Request van Dirk Moviat, te kennen gevende, dat hij met de broeders dogter van zijne
overledene vrouw Gezina Hilbrink in ondertrouw opgenomen is, onkundig zijnde dat hij met
zijn voornoemde bruid geen wettig huwelijk zonder dispensatie mag aangaan; verzoekende.
Dat de derde huwelijks proclamatie van hem Requestrant met genoemde zijne bruid
provisioneel moge worden gesurcheerd, tot dat aan hun dispensatie verleend zij.
Was geapost: De verzochte surcheanie der gelibelleerde derde huwelijks proclamatie wordt
door dezen geaccordeerd.

807. Den 13 April 1801, fol.201.
Op het Request van Wolter van der Werff, te kennen gevende. Dat hij door koop eigenaar
geworden is van een Cajuitschip, gebouwd voor veertien of vijftien jaaren, verzoekende, dat,
na examinatie en goedkeuring van het zelve schip, hem vergund worde met het zelve als
ordinairis Beurtschipper van Campen op Amsterdam en vice versa te moogen vaaren.
Was geapost: Op het Rapport van de Schutmeesters wordt de Requestrant door dezen
aangesteld als ordinairis Beurtschipper van hier op Amsterdam en vice versa, mits dezelve
vooraf aan de Schutmeesters doe blijken, dat zijn schip daar toe in alle doelen geschikt en in
staat is.

808. Den 20 April 1801, fol.201vo.
Op het Request van Mr. Abr. Stennekes en C.D. Poppe als Curatoren in den gecedeerden
boedel van Hendrik Lansink en Ehevrouw, voordragende dat hij qp in dien boedel ontfangen
hebben eene som van dertig guldens voor eene door Hendrik Lansink aan zekeren Jan Smit
verkochte Sompschuit, dat de wede van dezelven Jan Smit die schuit weder schijnt verkogt te
hebben aan eenen Jan Hollander, die dezelve weder zou verkogt hebben aan een Hend:
Teunis.
Dat thans zekere Hendrik van Aaken sustineerende eigenaar van die Sompschuit te zijn
dezelve thans reclameert, en daartoe door rechts middelen alhier ter laage bank contendeert.
Dat Hend: Teunis daarop voornoemden Jan Hollander in deze proceduire tot interventie
geroepen heeft, en deze wederom de Requestranten ten qp dat zij Requestranten wel
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geinformeerd zijn, dat H. Lansink deze quastieuze Sompschuit zoude gekogt hebben van
zekeren persoon, zullende zijnde de broeder van Reclamant H. van Aaken, doch dat zij
daaromtrent tot nog toe geen genoegzaam onderrigt hebben kunnen bekomen, zo dat zij niet
zeker, maar wel praesumtivelijk kunnen stellen, dat H. Lansink voor het abandouneeren van
zijne boedel door koop eigenaar van die schuit geworden is en hij dezelve weder kon
verkoopen, en de onbetaalde koopprijs in deszelfs boedel moest ontfangen worden.
Dat zij zich echter niet gemagtigd vinden deze ontfangene koopprijs te mogen restitueeren,
noch ook om zonder nader onderzoek en de autorisatie dezer vergadering in deze proceduure
te intervenieeren, dier halve verzoekende.
1e: Dat het dezer vergadering behagen moge hen Reqestranten qp te autoriseren, over, of voor
Hend: Teunis in gementioneerde proceduire, als naar rechten, en voor rekening van den
boedel door Hendrik Lansink en Ehevrouw geabandonneerd, te intervenieeren: of aan de
wede van Jan Smit de betaalde kooppenningen uit gemelden boedel te restitueeren; of omtrent
deze questieuse Sompschuit de noodige en mogelijke informatien in te winnen; en er in
tusschen tijd verleend worde surcheance der proceduire door Hend: van Aaken tegen Hend:
Teunis geentameerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt verstaan,
dat er geene termen tot de verzochte autorisatie voorhanden zijnde, op het verzoek ten
requeste gedaan niet kan worden gedisponeerd.

809.
Den 20 April 1801, fol.202.
Op het Request van Helena Louisa Vieroot, verzoekende, dat tot Executeurs of boedelredders
van haar Requestrante mogen geautoriseers worden de persoonen van Jacob Tichler en Jan
van der Pol.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

810.
Den 27 April 1801, fol.202vo.
Op het Request van R. van der Woude en Jan Jans, verzoekende, om in hunne qualiteit van
voogden over de minderjaarige kinderen van Willem Willems en wijlen Trijntje Velthuis,
geautoriseerd te worden als bij Apostille.
Was geapost: De Requestranten worden door dezen in hunne gelibelleerde qualiteit
geautoriseerd, om aan Dirk Lamberts en Ehevrouw op te schieten eene som van drie honderd
guldens tegen vijf procent, onder verband van de requeste vermelde huizen, staande het eene
op de Oudestraat, en het andere in de Melksteeg.

811. Den 30 April 1801, fol.202vo.
Op het Request van Willem en Jan Rietberg, verzoekende, dat door dien zij uit onkunde
verzuimd hadden hunne huwelijks geboden van de puie van den Raadhuiszen te doen
afkondigen, op den eerstkomenden dag, waarop de huwelijks geboden geproclameerd worden,
twee proclematien van hunne huwelijken gedaan mogen worden, en zo voorts op den
volgenden gewoonen dag der derde afkondiging.
Was geapost: Op het verzoek ten requeste gedaan kan hier niet worden gedisponeerd en
wordt het zelve overzulks gewezen van de hand.
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812. Den 1 Mai 1801, fol.203.
Op het Request van de tijdelijke Buiten Vaderen van de Groot Burger Weezen dezer Stad,
verzoekende autorisatie om een huis onder de effecten van het Groot Burger Weeshuis
behoorende, staande alhier in de Broederstraat en thans bewoond door Eleazer Israël Cohen,
qp te mogen verkoopen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

813. Den 1 Mai 1801, fol.203.
Op het Request van Nic: van Berkum Bijsterbos, verzoekende, dat het dezer vergadering
behagen moge hem met een streepje lands gelegen alhier aan de overzijde van den IJssel
tusschen den Vischbrug en des Requestrants gepagte land langs de kaaimuur en de rivier den
IJssel op gelijke conditien, als zijn voorig gepagte land, zonder vermeerdering van
pagtpenningen in erfpagt te willen begunstigen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gedeclineerd op het rapport
van de Commissie tot de Finantien.

814. Den 11 Meij 1801, fol.203vo.
Op de Requeste van C. van Putten, verzoekende van deszelfs Klapwakers plaats te mogen
worden ontslagen.
Was geapost: Het verzogt ontslag van de Klapwakers plaats word aan den Suppliant mids
dezen geaccordeerd.

815. Eodem (11 Meij 1801), fol.203vo.
Op de Requeste van Arend Dolsma, Schoolmeester van de Bovenschool, verzoekende dat het
douceur van vijftig guldens, voor het gemis van een wooning, waarmede de overige
Schoolmeesters zijn voorzien aan hem jaarlijks zederd den jaare 1797 geaccordeerd, alnog
voor dezen jaare uit het comptoir van dezer Stads Geestelijkheid mag worden betaald.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de ecclesiastique goederen, word
het verzoek ten Requeste gedaan mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de Ontfanger
dezer Stads Geestelijkheid, geauctoriseerd, om voor rekening van de lopende Geestelijke
Camer aan den Suppliant Arend Dolsma te betalen eene Sa. van vijftig guldens.

816. Den 14 Mai 1801, fol.204.
Op het Request van M. Brandenburg en Gerrit Meijer zo voor zich als voor de overige
Vaerlieden binnen deze Stad, verzoekende, dat deze vergadering maatregelen gelieve te
nemen, waar door het den Buiten Burgeren verboden en belet wordt het vee in het
Haagebroek te doen weiden en dat tot voorkoming van gebrek voor der Requestranten
paarden de St. Nicolaasdijk mede aan hun ter weiding mag gegeven worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Weidemeesters wordt verstaan, dat, wanneer de Buiten
Burgers geen rundvee op de Greente hebben opgeslagen, dezelve als dan bevoegd zijn, in
gelijkheid van de Grootburgeren twee koeien en een kalf in het Hagenbroek mogen weiden;
dat ook schoon zij op de Greente rundvee hebben opgeslagen, zij echter tot den opslag van
twee ruinen in het Hagenbroek gerechtigd zijn; kunnende dan nog ten opzichte van het
weiden op de St. Nicolaasdijk niet worden gedisponeerd.
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817. Den 16 Mai 1801, fol.204.
Op het Request van A. Weijenberg cum suis alle burgers binnen dezen Stad bij en omtrent de
Veenepoort woonagtig, verzoekende, dat het deze vergadering, daarheen gelieve te dirigeeren
dat de aannemers van het werk aan den muur buiten de Veenepoort worden verpligt hunne
looze zodanig te plaatsen, de materiaalen dusdanig te vleien en het bewerken zodanig in te
rigten, dat geduurende dat werk, ten minste een rijtuig te gelijk onverhinderd zal kunnen
blijven passeeren ofte.
Was geapost: Uit het Rapport van de Commissie van Finantie, welke over de pagagie
geduurende het werk buiten de Veenepoort de aannnemers en dezer Stads Architect had
gehoord, genoegzaam zijnde gebleken, dat de omslag der werkzaamheden, de opmetzeling
der kaaymuuren, het verleggen der straat en het vernieuwen der poort, vergeleken met de
situatie en breedte der plaats tot uit de wegruiming der afbraak en schikking der materiaalen
hoognoodig, aldaar geene vrije passage van rijtuigen of drift van vee toelaten; dat echter de
nabij gelegen en thans aangewezen weg langs het Cingel daartoe zeer geschikt is, zo wordt in
het verzoek ten requeste gedaan gedifficulteerd.

818. Den 16 Mai 1801, fol.204vo.
Op het Request van Egbert de Rooij, voordragende, dat hij eenige contante penningen nodig
hebbende, geoordeeld heeft dezelve op zijne vaste goederen te kunnen opnemen, doch daar
die goedren met eene borgtocht voor het houden van het boek van het Bestiaal door hem
gepraesteerd zijn bezwaard, hij daartoe de medewerking van deze vergadering nodig heeft,
verzoekende derhalven, aangezien het jaar geduurende hetwelk hij houder van het boek van
het Bestiaal is geweest, verstreken is, en hij alle de Crediteuren van het boek volkomen
voldaan heeft, dat deze vergadering hem gelieve te ontheffen van zijne opgemelde
gepraesteerde borgtocht, en het daarvan het boek van Recognitien of eenig ander Prothocol
geannoteerde worde geroyeerd, onder offerte van, voor en aller zich weder als Boekhouder
van het Bestiaal te gedragen, opnieuw eene suffiuente borgtocht ten genoegen dezer
vergadering daarvoor te zullen doen stellen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
Requestrant door dezen ontheven van van de door hem gepraesteerde borgtocht voor het
houden van het boek van het Bestiaal.

819. Den 16 Mai 1801, fol.205.
Op het Request van Jacob Kars cum suis, sustineerende erfgenaamen te zijn van Roelof
Wolters alhier in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis overleden, overleggende eene
genealogische tabellen ten requeste geannecteerd, en zullende dienen ten betoge van hunne
verwandschap en medegerechtigheid tot de natatenschap van voornoemden Roelof Wolters,
Pesisteerende verder onder expresse inkaesie van deze ampliatie hunner reductie zo geheel als
ten deele bij de genomen conclusie.
Was geapost: Zo lange het dezen geannecteerde stuk niet aan de hooge bank geexlibeerd, of
aan den mede Requirant Wibrand Wessels op eene andere lagaale wijze is gecommuniceerd
geworden, kan daarop in judicando niet worden gereflecteerd, en wordt over zulks weder
uitgereikt.

820. Den 16 Mai 1801, fol.205vo.
Op het Request van B. Nieuwenhuis Jr. en Jan Krebs als Curatoren over den persoon en de

Pagina 175 van 297

goederen van de wede van Marten Riegen, te kennen gevende, dat zij, na door deze
vergadering gequalificeerd te zijn geworden om aan G. Pickaer en A.C. Gunningh uit den
boedel van voornoemde weduwe te verstrekken een som van f.500 - : - mits die penningen
geanploreerd wierden tot eene kostwinning, door dezelve G. Pickaer en A.C. Gunningh voor
de laage bank aangesproken zijn voor eene som van f.4000 - : - zullende spruiten uit zekere
promesse door opgemelde wede gedaan bij handtekening de dato 20 Maart 1798, waarover zij
Requestranten de voorschreven f.500 - : - niet hebben betaald; Dat G. Pickaer en zijne vrou
thans van die praetentie ad f.4000 - : - en van alle andere ten laste de wede Riegen afzien en
daar voor quiteeren mits door de Requestranten qq aan hun in mindering hunner eventueele
erfportie van de wede Riegen worde voorgeschoten eene som van vijftienhonderd guldens,
blijkens een daarvan eigenhandig ondertekend instrument den gequeste geannecteerd,
verzoekende overzulks daartoe de autorisatie dezer vergadering.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden de
Requestranten in hunne qualiteit geautoriseerd om aan G. Pickaer en A.C. Gunningh
Ehelieden uit te tellen eene som van vijftienhonderd guldens op rekening van de eventueele
erfportie van derzelver grootmoeder Christina Ecker, wede van Marten Riegen.

821. Den 21 Mai 1801, fol.206.
Op het Request van Willem van Duisen Junior, Directeur van een troup tonelisten,
verzoekende staande de aanstaande kermis alhier tien of 12 representatien ten toneele te
mogen voereen.
Was geapost: Aan den Requestrant wordt toegestaan alhier, geduurende de aanstaande
kermis, de gevraagde representatie te geven, onder beding, dat dezelve, voor het publiek
annonceeren dat stukken, die hij voornemens is te doen uitvoeren, den tijdelijke President in
staat stelle over derzelver zedelijke waarde te oordeelen, en voorst wegens het faveur voor de
armen met den boekhpouder der armen accordeere.

822. Den 21 Mai 1801, fol.206vo.
Op het Request van J.J. van Doorne, Predikant bij de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente
alhier, verzoekende, doordien hij bij aanhoudenden aan eene benaauwende borstziekte
laboreert, verzoekende, door zijne ambtgenooten voor de woensdagbeurten zorgen zullen, dat
zijne overige predikbeurten eenige weeken mogen stilstaan.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

823. Den 28 Meij 1801, fol.206vo.
Op de Requeste van Dirk van Grafhorst, te kennen gevende, dat hij uit kragte eener
gerigtelijke hijpothecatie, waarvan behoorlijke aangave alhier ter Secretarie heeft gedaan uit
den boedel van Frans Gunning Sr. en Ehevrouw te prietenderen heeft eene Sa. van
vijfhonderd guldens, en eenige interessen, voor welke Sa. het eerste gevestigd is op het huis
staande alhier op de Oudestraat, op de hoek van de Speldemakerssteeg, welk huis ter instantie
van den Ontfanger van de 50ste penn(ing) binnen dit voormalig gewest Overijssel bij executie
ten overstaan van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier publijcq verkogt is geworden,
en waarvan de kooppenningen met 1e Meij ter Secretarie betaald zijn geworden, verzoekende
dat uit deze kooppenningen zijn hijpotheek groot vijfhonderd guldens cum interesse mag
voldaan worden tegens het praesteren van cautie de restituendo, wanneer naderhand bevonden
word beter regt hebbende te exsteeren.
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Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier word de
Secretaris I. Augier mids deezen geauthoriseerd, om het gelibelleerde capitaal groot
vijfhonderd guldens onder hem ter secretarie geconsigneerd, aan den Requestrant onder de
geoffereerde cautie de restituendo uit te tellen, terwijl dan nog over de betaaling der interessen
voor als nog niet kan worden gedisponeerd.

824. Den 28 Mai 1801, fol.207.
Op het Request van Evert Aarts Kloek te kennen gevende dat hij de administratie gehad heeft
over den persoon en de goederen van A.A.C. van Echten, in leven huisvrouw van Mr. R.
Tulleken, en in die qualiteit de doodschulden voor dezelve betaald heeft, tot staving daarvan
overleggende een certificaat van de Municipaliteit van Wilsum, verzoekende wijder als bij
Apostille.
Was geapost: Wordt verstaan dat aan de Requestrant, als hebbende dezelve volgens een
daarvan, door de Municipaliteit van Wilsum afgegevene verklaring een tijd lang de
administratie gehad over den persoon en de goederen van wijlen A.A.C. van Echten,
Ehevrouw van Mr. R. Tulleken, en na haar overlijden, de doodschulden betaald, zal worden
uitgereikt zodanige lijfrente brief als aan voornoemde A.A.C. van Echten, Ehevrouw van Mr.
R. Tulleken heeft toebehoord, en zedert de executoriaale verkoop der goederen van haaren
Eheman ter Secretarie dezer had is bezwaard geworden.

825. Den 1 Junij 1801, fol.207vo.
Op het Request van Herman Nuis en Paulus Backer, in qualiteit als Administrateurs over de
Fideicommissaire Erfportien van Berendina Bantjes, wede van Assuerus van den Noord, in de
nalatenschap haarer ouderen wijlen Jan Bantjes en Jacomina van Leussen, verzoekende
autorisatie om eene som van f.330 - : - te negotieeren ten einde in staat te zijn van dat de
geconnecteerde geldheffing van 17 April 1801 te kunnen fourneeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de
Requestranten geautoriseerd tot het negotieeren der gelibelleerde somme.

826. Den 8 Junij 1801, fol.208.
Op het Request van Hendrik Bulder, Klapwaker, verzoekende voor eenige weeken van den
dienst van zijn post verschoond te worden, ten einde in dien tusschentijd buiten de Stad te
kunnen gaan werk zoeken.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gedeclineerd.

827. Den 15 Junij 1801, fol.208.
Op het Request van Jan de Ridder, te kennen gevende, dat hij uit kracht van eene gerichtelijke
hijpothecatie uit den boedel van Mr. Gunningh te praetendeeren heeft een som van
tweehonderd guldens en eenige intressen zijnde gevestigd op het huis staande alhier op de
Oudestraat op den hoek van de Speldemakerssteeg verzoekende, dat de praetensie aan hem
moge voldaan worden uit de kooppenningen van hetzelve huis, welke ter instantie van den
Ontfanger van den 50ste penning publiek ad opus jus habentium is verkogt geworden, en dat
de Secretaris onder wien die penningen berusten moge geautoriseerd worden om ze aan hem
tegens cautie de restituendo te betaalen, in geval beter rechthebbenden er aanspraak op maken
konden.
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Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
Secretaris I. Augier mids dezen geautoriseerd, om het gelibelleerde capitaal groot
tweehonderd guldens, onder hem ter Secretarie geconsigneerd aan den Requestrant onder de
geoffereerde cautie de restituendo uit te tellen, terwijl dan nog over de betaling der intressen
voor als nog niet kan worden gedisponeerd.

828. Den 15 Junij 1801, fol.208vo.
Op het Request van Hendrik Bulder, verzoekende ontslag uit zijne post van Klapwaker, dewijl
hij werk buiten de stad heeft aangenoemen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen toegestaan.

829. Den 20 Junij 1801, fol.208vo.
Op het Request van Hermen Nuis en Paulus Backer in qualiteit als Administrateurs over de
Fideicommissaire Erfportie van Berendina Bantjes, wede van Ass. van den Noord in de
nalatenschap haarer ouderen wijlen Jan Bantjes en Jacomina van Leussen, verzoekende
geautoriseerd te worden, om zodanige obligatie groot f.800 - : - de dato 26 Jan(uarij) 1792, als
door Jan Vincent onder verband van zijn woonhuis, staande op de Oudestraat op den hoek van
de Melksteeg, aan hem qp gepasseerd is, thans, daar hetzelve huis door G.J. Middelbergh
aangekogt is, daarop te laten liggen, als het eerste en oudste hijpotheek en praeferent boven de
onbetaalde kooppenningen, die er mede op zullen blijven gevestigd ten behoeve van den
verkoper Jan Vincent, en onder beding van vier en een half percent jaarlijksche renten, door
J.G. Middelberg aen de Requestranten qp te betalen; met welke schikking J. Vincent en G.J.
Middelbergh door hunne handtekening onder den requeste verklaard hebben genoegen te
nemen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de ten
requeste verzochte autorisatie door dezen verleend.

830. Den 25 Junij 1801, fol.209.
Op de Requeste van Theunis Vossenbelt, verzoekende dat aan hem de Olster Tienden voor
een sekeren bepaald getal van jaaren mogen worden verpagt.
Was geapost: Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden gedisponeerd.

831. Den 25 Junij 1801, fol.209vo.
Op het Request van Anna van Leussen wede van Willem de Rooij, te kennen gevende, dat zij
ter voldoening begeerte van de voogden haarer stiefdogter H.A. de Rooij, Jacob Brandenburg
en Jacob Berghuis ter dezer vergadering heeft gesuppediteerd eenelijk loco inventaris van
haaren geheelen boedel zoals die zich bevond ten sterfdage van wijlen haaren man Wm. de
Rooij; dat zij geinformeerd is dat er ten dien aanzien eenige zwarigheid zoude zijn ontstaan,
hierin bestaande, dat zekere obligatie op de generaliteit groot in capitaal f.1500 - : - onder
anderen mede door haar Requestranten is aangeboden, om te dienen tot gerichtelijk verband
voor haarer stiefdogters kinderbewijs te zamen bedragende f.4365 - : - , die echter uit den weg
zouden kunnen geruimd worden, in gevalle zij Requestrante daaromtrent met de voogden
konde contracteeren.
Dat zij met de voorn(oemde) voogden daarover is overeengekomen; dat zij ter voldoening der
som ad f.4000 - : - voor der moeders nalatenschap en dan als voor een vierde beregtigd tot het
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overschot haarer boedels voor der pupillen aandeelen bedragende f.365 - : - en dus te zamen
eene ronde som van f.4365 - : - aan haare stiefdogter gerichtelijk verbindt.
1e. Een huis erve en wheere, alhier op den Burgwal staande en door haar zelve bewoond.
2e. Een huis in de buiten Nieuwstraat agter voornoemde huis.
3e. Een derde gedeelte in een kamp land gelegen in Zalk, de Willigenkamp genaamd.
4e. Een derde gedeelte in een huis en stal naast elkander in de Botervatsteeg, op de hoek van
de Buiten Hofstraat.
Dat zij vervolgens aan de voogden zal ter hand stellen de gelibelleerde obligatie ten laste de
generaliteit thans met meerdere verbonden wegens een schuldig capitaal van f.1488 - : - ten
voordeele der minderjaarige kinderen van wijlen M. Oostenrijk en vrouw, mits dan die
voogden ten haaren laste nemen te betalen de halfscheid der voornoemde schuld ter somma
van f.744 - : - haare stiefdogter daarmede stellende in de volle possessie van de obligatie dat
zij Requestrante zich vleit, dat in deze schikking zal genoegen genomen worden, ten einde
eene andere zaak thans bankhangig en tegen haare door de voogden van de kinderen van M.
Oostenrijk gevoed, kunnen worden getermineerd dienvolgens verzoekende de approbatie
dezer vergadering op het een en ander voorschreven.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, daarover gehoord
hebbende de Curateuren van Hendrina de Rooij, wordt de beraamde schikking en het
geoffereerde verband ten behoeve van Hendrina de Rooij voor de aan haar nog
competeerende vier duizend driehonderd vijf en zestig guldens geapprobeerd, en worden dien
ten gevolge de Curatoren van voornoemde Hendrina de Rooij geautoriseerd ten einde aan hun
in derzelver qualiteit het verband der goederen onder die gerichte waer derzelve gelegen zijn,
door de Requestrante worde gepresteerd, met verdere autorisatie op voornoemde Curateuren,
om ten fine als bij de Requeste vermeld de daarin genoteerde obligatie over te nemen. Extract
dezes zal aan voorn(oemde) Curateuren worden ter hand gesteld.

832. Den 25 Junij 1801, fol.210vo.
Op het Request van Hendrik Pastoor, verzoekende, dat de Curatoren van Hendrina de Rooij
aan de voogden van den minderjaarige Wm. de Rooij mogen worden geautoriseerd om aan
hem te transpoteeren, onder de approbatie dezer vergadering, zodanige drie mat land, of een
vierde gedeelte gelegen in Dronthen in het Knopken of Rijswijk Slag, als hij Requestrant en
Ehevrouw op den 8 Aug(ustus) 1798 van Anna van Leussen, wede van Wm. de Rooij heeft
aangekogt, ingevolge koopcontract daarvan zijnde, tegen betaling der nog resteerende
kooppenningen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier worden de
Curatoren van Hendrina de Rooij en de voogden van de minderjaarige W. de Rooij door
dezen geautoriseerd ten fine als bij den Requeste verzocht. Extract dezes zal aan opgemelden
Curatoren en voogden respective worden ter hand gesteld tot derzelver narigt.

833. Den 6 Julij 1801, fol.211.
Op het Request van Herman Nuis en Paulus Backer als Administrateurs over de ouderlijke
Fideicommissaire Erfportie van Berendina Bantjes, wede van Ass. van den Noord,
verzoekende autorisatie om een recepis van f.22 - : - uit de heffingen den 30 Nov(ember)
1798 en 29 October 1799 gedecredeerd, en eene groot f.83 - 12 - uit die van 15 Maart 1800 te
mogen verkoopen en met het daarvan provenieerende den staat van dit fidei commis te
vergrooten.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de verzochte
autorisatie door dezen geaccordeerd.
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834. Den 6 Julij 1801, fol.211.
Op het Request van den Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique goederen R.J. Woltgraft,
verzoekende geautoriseerd te worden, om des noods rechtsmiddelen te mogen aanwenden, ten
einde hen die in het betaalen van hunne verschuldigde pagten en thinsen nalatig zijn te
constringeeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezen Stads ecclesiastique
goederen, wordt de ten requeste verzochte autorisatie door dezen geaccordeerd.

835. Den 6 Julij 1801, fol.211vo.
Op het Request van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) Geesten Gasthuis en van Geertruid
en Catharina Gasthuis, als mede van Nederduitsche Gereformeerde Gemeente alhier,
respectivelijk erfgenamen van de nalatenschap van wijlen Jacob van der Haar, verzoekende de
approbatie dezer vergadering over een, bij den requeste overgelegd, contract tusschen hen qp
en Jan van Wamingen te Amsterdam woonachtig aangegaan, ter bijlegging van een geschil
over den verval tijd van een besproken legaat aan voorn(oemden) J. van Wamingen
ad f.500 - : - jaarlijks, en eene vordering van denzelven ter somma van f.8204 - : - wegens
administratie gelden, welke hij vermeende hem uit die boedel te competeeren.
Was geapost: Het ten requeste geannecteerde en met het exhibitium van heden betekend
contract wordt door dezen geapprobeerd.

836. Den 14 Julij 1801, fol.211vo.
Op het Request van Egbert de Rooij, overleggende eene memorie van verschot en salaris van
Mr. Abr. Stennekes in zaake van hem Requestrant tegen J. Glazer ter somma van f.158 - 16 –
en eene van Proc(ureur) J.Ch. Evers in dezelve zaak groot f.131 - 18 - , verzoekende dat die
memorien mogen worden getaxeerd.
Was geapost: De Municipaliteit verklaart, dat de succumbent J. Glazer de declaratie van
kosten door den Advocaat Stennekes overgegeven zal kunnen en moeten betalen met eene
som van vijf en tachtig guldens en acht stuivers, en die van den Proc(ureur) J.Ch. Evers met
eene som van vier en zeventig guldens en twaalf stuivers, en dus beide declaratien te zamen
met eenhonderd en zestig guldens, de jura taxationis ad zes guldens zes stuivers daar onder
begrepen, dezelve declaratien ten laste van den Succumbent daarop taxeerende mids dezen,
onder reserve dan nog aan de declaranten om de meerdere gedeclareerde kosten, zo zij
mogten sustineeren aan hun te competeeren, naar raade te vorderen van den aanlegger Egbert
de Rooij die hen te werk gesteld heeft.

837. Den 14 Julij 1801, fol.212.
Op het Request van Anna Christina Gunningh, huisvrouw van Godef(ridus) Pickaer (Picart),
te kennen gevende, dat het geschil tusschen haar requestrante en Eheman en de voogden van
haare grootmoeder de wede M. Riegen wegens een handschrift door laatst genoemde ten
hunnen behoeve gepasseerd, bijgelegd zijnde, Mr. W.H. Tijdeman aan haar heeft overgegeven
eene declaratie van verschot en salaris, welke zij niet wel kunnende voldoen, zonder zich
daardoor te bezwaaren, overzulks verzoekende, dat deze vergadering opgemelde declaratie
gelieve te doen taxeeren, en tevens de Curatoren van de wede M. Riegen te autoriseeren, om
de som door haar aan Mr. Tijdeman te betalen, te voldoen uit het capitaal of de revenuen van
dezelve wede zodra de staat van den boedel zulks zal toelaten, mede op afrekening van
Suppliante eventueele erfportie aanbiedende bij de deeling die quitantie voor haare portie
mede in betaling voor geldwaarde aan te nemen.
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Was geapost: De Municipaliteit verstaat, dat de memorie van verschot en verdiensten van
Mr. H.W. Tijdeman, in zaake van G. Pickaer en Ehevrouw tegen de Curatoren van de wede
Riegen kan en moet voldaan worden met eene som van een en zeventig guldens de jura
taxationis ad f.2 - 16 – daar onder begrepen is; en worden opgemelde Curatoren door dezen
geautoriseerd, om uit dien boedel zo dra de staat derzelven zulks zal toelaten, opgemelde som
te voldoen op afrekening van der Suppliante eventueele erfportie van haare grootmoeder de
wede Riegen voornoemd.

838. Den 13 Julij 1801, fol.212vo.
Op de Requeste van Gerrit Weijers, te kennen gevende dat hij de kennis van de Presidenten
W. Bijsterbos en G. Herweijer in den jaare 1800 zeer nodig heeft voor zig hebbende gehad
Gerrit van Eerde, Hendrik Veldkamp, Gerrit Dirks en den Req(ue)str(anten), ten einde een
voldoende bewijs te kunnen inbrengen dat Hendrik Veldkamp zig als borge gemeld heeft voor
de Sa. (f.)65 - : - so Req(uestrant) van P. Meijer wegens verkoop van twe koebeesten voor de
helft in de kooppenningen te vorderen had; en welke borgstelling door H. Veldkamp
judicialiter voor de beide bovengemelde heeren erkend is; neemende de vrijheid te verzoeken
dat, de toenmalige presidenten, mogen worden geautoriseerd om van hunne kennis den
Requestrant te informeeren.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids deezen geaccordeerd, en worden
dien ten gevolge de destijdige Presidenten W. Bijsterbos en G. Herweijer geautoriseerd ten
fine als bij de Requeste verzogt.

839. Den 16 Julij 1801, fol.213.
Op de Requeste van R.J. Woltgraft als Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique verzoekende
tegen de weduwe L. van Dijk wegens verschuldigden landpagt ter Sa. van f.636 - : - de parate
executie.
Was geapost: Wanneer de beklaagde de weduwe Lammert van Dijk haare verschuldigde
pagt niet zal hebben betaald binnen den tijd van veertien dagen naar insinuatie deezer, word
als dan aan den Requestrant de parate executie geaccordeerd.

840. Den 16 Julij 1801, fol.213vo.
Op de Requeste van de wede Berend Groenewoud, verzoekende remissie van straatgeld ter
Sa. van vijf guldens.
Was geapost: De Suppliante word begunstigd met vijf goudguldens, teneinde daaruit worde
betaald haar verschuldigd straatgeld; wordende de Ontfanger deezer Stads Domeinen
geautoriseerd, voorsr(even) Sa. van vijf goudguldens voor rekening van de Camer 1801 aan
den Roedendrager W. Lammers uit te tellen.

841. Den 16 Julij 1801, fol.213vo.
Op het request van O.H. Moulin, te kennen gevende, dat hij wegens de collecte der gebrande
wateren over het pagtjaar dat begonnen is Mai 1800 aan deze Stad nog schuldig zijnde eene
som van f.502 - 17 – alle poogingen aanwendt van zijne rekening wegens derzelve collecte
ten goedigsten te vereffenen, doch daarin door de algemeene geldeloosheid dikwijls
verhinderd wordt, over zulks verzoekende, dat aan hem gepermitteerd worde de
voorschrevene som te mogen voldoen met geaccepteerde assiquatien, betaalbaar op den 1
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Nov(ember) 1801, den 1 Feb(ruarij) en 1 sten Augustus 1802, ofte op zodanige andere
termijnen als deze vergadering zal dienstig oordeelen, en hem daar voor quiteeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars van de Stad van den jaare 1800 wordt het
verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en in de gelibelleerde termijnen genoegen
genomen, mids hij de ten requeste vermelden promessen ten spoedigsten overgeve, en dezelve
voldoende zijn.

842. Den 4 Augustus 1801, fol.214.
Op het Request van Mr. Abr. Stennekes, Curator in den gecedeerden boedel van Maria
Canneman, te kennen gevende, dat hij schoon geeszins onwillig om aan de Resolutie van 27
Julij 1801 te voldoen, zich egter genoodzaakt vindt daartoe prolongatie der bij dezelve
Resolutie gepraefigeerde termijn te moeten verzoeken, alzoo hij de hem buiten zijn schuld
manqueerende penningen in dien kosten tusschen tijd niet heeft kunnen bijeen brengen,
dienvolgens verzoekende dat het dezer vergadering behagen moge de termijn van agt dagen
bij voorschreven Resolutie gepraefigeerd te prolongeeren met nog veertien dagen.
Was geapost: Alzoo de Suppliant aan deze vergadering geene genoegzaame redenen
opgeeft, dat; bij prolongatie van den termijn de boedelpenningen ter Secretarie zullen worden
bezorgd, wordt het verzoek ten requeste gedaan mids dezen gedeclineerd, en gepersisteerd bij
de Resolutie van den 27 Julij ll. met verdere instinuatie, dat, wanneer de Suppliant aan die
resolutie op morgen niet mogt hebben voldaan, als dan deze vergadering tot sterkere mesures,
hoe ongaarne ook, zal moeten overgaan.

843. Den 10 Augustus 1801, fol.214vo.
Op het Request van Mr. Abr. Stennekes, Curator in den gecedeerden boedel van Maria
Canneman, te kennen gevende, dat hij zich voor het tegenwoordige in de volstrekte
onmogelijkheid bevindende de boedelpenningen alhier ter Secretarie te bezorgen, zig verpligt
vindt deze vergadering te informeeren, hoe hij door verschillende voor hem ongelukkige
omstandigheden, als door ondergaane diefstallen, in zijne zaaken zodanig is ten agter
gekomen, dat hem thans die boedelpenningen manqueeren; hoe de Requestrant uit de hoop
die ongelukkige schaadene te zullen kunnen te boven komen, gemeend heeft dezelve tot
maintien van zijn crediet voor zich te moeten houden, en hoewel hij daarin vooralsnog niet
heeft kunnen slaagen, betuigt hij hij gaarne de te kort komende penningen langzaamerhand te
willen afbetalen, en ook alles te willen aanwenden om deze vergadering voor alle reproches te
bewaaren, daartoe alle middelen bij de hand willende nemen, en dien ten gevolge
offereerende de te kort komende penningen in termijnen te willen voldoen, de vrijheid neemt
zich mids dezen tot deze vergadering te wenden met verzoek, dat voor en aleer deze
vergadering tot eenige verdere mesure tegen den Req(uestrants) besluit, dezelve vooraf nog
van den staat der zaaken in gemelden boedel aan de Crediteuren van derzelven door de
Hoofdlieden kennis te willen overgeven, en door derzelver veel vermogende interessie aan
derzelven zodanige termijnen van betaling smaaklijk te doen maken, als waardoor in het
nadeel der Crediteuren, en de totale ruïne van den Requestrant zo veel mogelijk, zullen
worden gepraevenieerd, ofte enz.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gedeclineerd, en wordt
alnog gepersisteerd bij onze Apostille van den 4 Augustus 1801.

844. Den 10 Augustus 1801, fol.215.
Op het Request van Hermanus Wissink, verzoekende als bij Apostille.
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Was geapost: Aan den Requestrant wordt geremitteerd deszelve verschuldigde uitgang uit
zijn huis over de jaaren 1799 en 1800 ad twee guldens en twee stuivers jaarlijks.

845. Den 10 Augustus 1801, fol.215.
Op het Request van Mr. Abraham Stennekes, overleggende eene declaratie groot f.41 - 16 –
van verdiend salaris en verschotten in zekere proceduure van Wolter Dekker c(on)tra Jan van
‟t Oever ten fine van taxatie.
Was geapost: De Municipaliteit verstaat, dat de memorie van verschot en verdienste van Mr.
Abr. Stennekes in zaake Wolter Dekker c(on)tra Jan van ‟t Oever kan en moet voldaan
worden met eene som van eenen dertig guldens en twee stuivers de jura taxatationis daar
onder begrepen.

846. Den 13 Augustus 1801, fol.215vo.
Op het Request van B.H. van der Wijck als vader en R.J. Woltgraft als voogd over V.S. van
der Wijck betreffende haare aangeërfde bezittingen van H.H. ten Oever, verzoekende
autorisatie om eenige landen in het voormalig Vriesland te mogen verkoopen, ten einde de
penningen daar uit proflueerende in de gevorderde geldheffing te kunnen gebruiken, of de
reeds ten die voorige einde genegotieerde capitaalen te kunnen aflossen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd voor zo veel de Requestranten contante
penningen behoeven om aan de uitgeschrevene geldheffingen in hunne gelibelleerde qualiteit
te kunnen voldoen.

847. Den 13 Augustus 1801, fol.216.
Op het Request van de wede van D. Polleman, verzoekende remissie van drie jaaren uitgang
ad f.2 - 2 – in het jaar, zoals zij aan de Geestelijkheid dezer Stad schuldig is.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot de Geestelijkheid wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen gewezen van de hand.

848. Den 17 Augustus 1801, fol.216.
Op het Request van S.D. Stibbe, verzoekende de vrijheid over de opene plaats bij langs den
IJssel, waarvan hij bij vergunningbezitter is, een pakhuis te doen bouwen volgens den ten
requeste geannecteerde tekeningen.
Was geapost: Op het Rapport van dezer Stads Cameraars wordt het in het werk stellen van
de gelibelleerde vertimmering, mits onder toezicht van dezer Stads Architect, aan den
Requestrant toegestaan.

849. Den 24 Augustus 1801, fol.216.
Op het Request van Mr. Abraham Stennekes, Curator in den gecedeerden boedel van Maria
Canneman, verzoekende, uit hoofde der dispositie op zijne requesten de datis 4 en 10
Augustus ll. voor zijn verzoek niet gunstig geweest is, dat het dezer vergadering behagen
moge, voor en also tot eenige sterkere mesures tegen den Requestrant te besluiten of zodanige
te ondernemen, voor af nog aan den Requestrant eene door deze vergadering te bepalene
termijn te accordeeren, ten einde hij binnen zodanige termijn met de Crediteuren zelve over
de voldoening der bij hem ongelukkiglijk te kort koomende penningen in den gecedeerden
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boedel van Maria Canneman zal kunnen convenieeren waartoe de Requestrant zich reeds den
15 dezer maar op reis begeven had, en van de uitslag aan deze vergadering rapporteeren.
Was geapost: Op het Rapport voor de Hoofdlieden van het Bovenquartier, dat zij de alhier
present zijnde Crediteuren van den gecedeerden boedel van Maria Canneman opgeroepen
hebbende, aan dezelven den inhoud van dit Request, alsmede het gehandelde tusschen de
Municipaliteit en den Requestrant, betrekkelijk de boedelpenningen, opengelegd hebben,
wanneer door de gecompareerde zijnde Crediteuren voorgeslagen is, om aan den Requestrant
alnog een termijn van twee maanden te accordeeren, ten einde binnen dien tijd de bij hem in
zijne gelibelleerde qualiteit ontfangene penningen te verrekenen, wordt aan denzelven tot
voorschreven einde een termijn van twee maanden geaccordeerd.

850. Den 24 Augustus 1801, fol.217.
Op het Request van Jan Matheus Best, eigenaar van een woonhuis met eene opene plaats
daaragter, staande alhier in de Veenestraat tusschen de eigendommen van H. van de Rhijn en
Gluisteen, uitkomende van agteren in de Hofstraat, hebbende in vroegere dagen agter
voorschreven huis gestaan een stal, dog welke van ouderdom ingestort zijnde geheel is uit den
weg geruimd, te kennen gevende dat hij voornemens is zijn huis te doen verbouwen en er een
stal bij te timmeren met deze verandering alleen dat nu agter in hetzelve een stal komen zou,
daar er voorheen een op de plaats heeft aangestaan, verzoeke de dien volgens, qualificatie om
deze voorgenomene verbouwing alzo met een koestal in het huis te mogen maken.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd mits de gelibelleerde verbouwing geschiede
onder toezicht van dezer Stads Architect.

851. Den 27 Augustus 1801, fol.217vo.
Op het Request van Joseph Raphaël, Salomon David Stibbe, en Levi Marcus Cohen,
verzoekende inwooning voor Salomon Hartog en zijn huisgezin, geduurende den tijd dat zij
hem zullen noodig hebben om hunne kinderen te onderwijzen, offereerende voor hem en zijn
huisgezin borg te blijven.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, mits Salomon Hartog voor zich en zijn
huisgezin een acte van indemniteit voor zes jaaren inlevere of behoorlijke borgtogt voor dien
tijd stellen.

852. Den 3 Sept(ember) 1801, fol.217vo.
Op het Request van A.C. Pickaer gebooren Gunningh, te kennen gevende dat haar man van
hier naar Luiks Hasselt vertrokken zijnde, zij zich met haar zoontjes en in een staat van
zwangerschap, verlegen bevindendt om te bestaan; over zulks verzoekende dat deze
vergadering de voogden van haare grootmoeder M. Rieghen gelieve te qualificeeren, haar uit
den boedel van gem(elden) wede op haar aandeel op de erfenis zoveel penningen voor te
schieten als noodig zullen zijn ter inlossing van de goederen, die zij in dezen Stads
beleenbank verzet heeft ter somma van f.3001 - : - en nog f.50 - : - of f.70 - : - voor reisgeld
om tot haaren man te kunnen gaan.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden de
curatoren van den persoon en de goederen van de wede Marten Rieghen geautoriseerd om uit
den boedel van gemelde weduwe ten nutte van A.C. Pickaer geboren Gunningh te besteden
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eene som van een honderd en vijftig guldens, en zulks in mindering van derzelve eventueele
erfportie uit gemelde boedel.

853. Den 7 September 1801, fol. 218.
Op het Request van Gerrit Oostenrijk en Grebbertus Oedekerk als naaste aanverwanten van
Anna Holtkamp en Dan. Oostenrijk, verzoekende dat beide laatstgenoemden overleden zijnde
derzelver kinderen waarvan de oudste circa 16 jaaren en de tweede circa elf jaaren oud is, in
het Groot Burger Weeshuis mogen opgenomen worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis worden de
buiten vaders van het zelve weeshuis door dezen geautoriseerd, om de kinderen van wijlen
Daniël Oostenrijk en Anna Holtkamp, met namen Eva Maria en Johanna Christoffel
Oostenrijk in het voorschreven weeshuis op te nemen en aldaar te verplegen.

854. Den 14 September 1801, fol.218vo.
Op het Request van Geesjen Bos, Clavigera van dezer Stads Latijnsche Schoolen,
verzoekende, uit hoofde het zeer gering getal van discipelen op de schoolen en de
vermeerderde prijs der turf, dat het turfgeld voor iederen discipel in plaats van vier gulden en
tien stuivers te stellen op zeven guldens, ofte,
Was geapost: Op het Rapport van de Scholarchen wordt aan de Requestranten, voor de
aanstaande winter, eens toegelegd eene som van twintig guldens, te betalen door den
Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique goederen.

855. Den 25 September 1801, fol.218vo.
Op het Request van Cobus Donselaar, verzoekende uit hoofde van armoede als bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Weidemeesters van de Melm wordt aan den
Requestrant de gelibelleerde f.14 - 5 – voor gekogt hooij verschuldigd bij dezen geremitteerd.

856. Den 25 September 1801, fol.218vo.
Op het Request van Willem Everts, Cornelis Zeeman, en Jochem Everts, verzoekende wegens
onvermogen.
Was geapost: Op het Rapport van de Weidemeesters van de Melm wordt aan den
Requestrant Willem Everts geremitteerd zijne verschuldigde som van zeven guldens wegens
gekogt hooij, aan Cornelis Zeeman zeven guldens en vijf stuivers en aan Jochem Evers elf
guldens.

857. Den 8 October 1801, fol.219.
Op het Request van Wicher Reijns, te kennen gevende, dat hij wegens een ongemak aan zijn
been niet in staat is eenig handwerk te oeffenen, en hij dus gebrek zou moeten lijden, zo hij
van eenige, hem gunstige lieden geen onderstand genoot; dat schoon Claas Peter(s) en Herbert
Vos zijne gewezen voogden wel gedeeltelijk voor zijn onderhoud willen zorgen, hij echter
genoodzaakt is deze vergadering te verzoeken, dat aan hem van Stadswege jaarlijks iets moge
worden toegelegd.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijkheid wordt
aan den Requestrant eens toegelegd eene som van vijf en twintig guldens te betalen door den
Ontfanger van dezer Stads Geestelijkheid.
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858. Den 23 October 1801, fol.219.
Op het Request van Geesjen Arents, verzoekende remissie van twee jaaren uitgang van haar
huisje in Oosterhold op den Zonneberg gelegen, doende jaarlijks een goudgulden.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijkheid wordt
aan de Requestranten de verzochte remissie van twee jaaren uitgang van het gelibelleerde
huisje ter somma van twee goudguldens geaccordeerd.

859. Den 23 October 1801, fol.219vo.
Op het Request van Arend Kruishoop, verzoekende remissie van drie jaaren uitgang uit zijn
huis door hem zelven bewoond wordende, ter somma van drie guldens en tien stuivers in het
jaar.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijkheid wordt
aan den Requestrant deszelfs verzoek geaccordeerd, en dienvolgens geremitteerd deszelfs drie
jaaren verschuldigde uitgang uit zijn gelibelleerde huis ter somma van tien guldens en tien
stuivers.

860. Den 29 October 1801, fol.219vo.
Op het Request van Hendrik Wijer, meier van het Stadserve No.17 op het Eiland,
verzoekende overmits hij aan eene gevaarlijke ziekte laboreert, dat, ingeval hij kwam te
overlijden, eer dat zijne pagtjaaren geeindigd zijn aan zijnen zoon Klaas Hendriks moge
geaccordeerd wordende als dan nog resteerende pagtjaaren op het voorschreven erve te
mogen blijven woonen.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word de persoon van Claas
Hendriks Wijer in de pagt van de overleden vader Hendrik Wijer, gewezen Meijer van het
erve No.17 voor de resteerende pagtjaaren gecontinueerd, waarmede de overige erfgenaamen
ingevolge gemaakte schikking en scheiding des boedels genoegen genomen hebben.
[In marge: Zie boek van Recognitien op den naam van Claas Hendriks Wijer].

861. Den 9 November 1801, fol.220.
Op het Request van Jan Meijer, te kennen gevende, dat zijn huisvrouw Christina Vonk zijn
huis en deze Stad verlaten hebbende hun beider kind twee jaaren oud aan des Requestrants
zuster te Harderwijk heeft toegezonden, en het zelve dus tot zijnen laste is gekomen, dat hem
zulks des te ongelegene komt dewijl hij zedert nu vijf weeken niet in Stads werk gebruikt is,
over zulks verzoekende dat het dezer vergadering behagen moge, den Requestrant ten
goedigsten wederom en op den duur in Stadswerk te doem amploieeren, of dat hij van de zorg
voor zijn kind hoe eerder hoe beter moge worden gedechargeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie tot de Stads Finantien en van de
Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het verzoek ten requeste gedaan bij dezen
gewezen van de hand.

862. Den 13 November 1801, fol.220.
Op het Request van J.J. Fels, als voogd over de minderjaarige nagelatene kinderen van wijlen
Geertruida Beekman bij wijlen M. Oostenrijk in echte verwekt te kennen gevende, dat zijne
pupillen uit kracht van eene gerechtelijke hijpothecatie de dato 28 October 1789 van den
boedel van wijlen Daniël Oostenrijk en Anna Houtkamp hebbende te pretendeeren een
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capitaal van f.600 - : - tegen 3 ½ Pct. jaarlijks; dat de Curatoren van gemelde boedel, de Mr.
G.C. van Baerle en J.Figge wel genegen zijn het zelve capitaal ad f.600 - : - una cum
interresse aan den Requestrant qq uit te tellen, als overtuigd, dat tog geene posten in cas van
praeferentie boven dezen zullen kunnen praevaleeren, dierhalven verzoekende als bij
Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, en worden dien ten gevolge Mr. C.G. van
Baerle en J. Figge in hunne gelibelleerde qualiteit geautoriseerd, om de gementioneerde
f.600 - : - zo mogelijk met de rente aan de Requestranten onder cautie de restituendo tegen
behoorlijk aequit te mogen uittellen.

863. Den 13 November 1801, fol.220vo.
Op het Request van Cornelis de Wilde, woonagtig in de Koekoek, verzoekende als bij
Apostille.
Was geapost: De verzochte inwooning wordt bij aan de Requestrant bij dezen geaccordeerd.

864. Den 15 November 1801, fol.220vo.
Op het Request van Cornelis de Groot, A. Dolsma en J. Prins, Stads Schoolmeesters alhier, te
kennen gevende, dat zij van den Burger Serrurier in qualiteit van Schoolopziener, ontfangen
hebben eene aanschrijving, ten requeste geannecteerd, verzoekende voorts te worden
geinformeerd, of in hoeverre zij aan den last en de gevorderde opgave van dien Burger zich
zullen hebben te gedragen.
Was geapost: Op het Rapport van de Scholarchen worden de Requestranten bij deze
geautoriseerd, om aan de aanschrijving van de Schoolopziener Serrurier te voldoen, de
gelibelleerde conferentie met denzelver bij te woonen, en aldaar zodanige openingen van
denzelven aan te hooren, als hij in zijne qualiteit zal voorstellen, en zullen dezelven van het
verhandelde en voorgevallen in die conferentie aan de Scholarchen rapporteeren.

865. Den 15 November 1801, fol.221.
Op het Request van Lubbert Gerritsen, meier van een erve van het Weeshuis gelegen in het
Oldebroek, uit hoofde van het misgewasch der Boekwijte in den jaare 1800, verzoekende als
bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis wordt aan
den Requestrant deszelfs nog vier mudden Boekwijte, wegens pagt van 1800, bij dezen
geremitteerd.

866. Den 30 November 1801, fol.221.
Op het Request van F.G. Oud, te kennen gevende dat hij noodig heeft een declaratoir van den
tijdelijke President dezer vergadering omtrent het al of niet verleend hebben van permissie
aan den Roedendrager of de pagter van de gebrande wateren over deze Stad tot visivatie van
het libis van hem Suppliant in dato den 14 October ll., door dat dezelve als toen gefungeerd
hebbende President daarin difficulteert, zo lange hij niet bij speciaale Resolutie dezer
vergadering daartoe zal weezen geautoriseerd, verzoekende overzulks als bij Apostille.
Was geapost: Ons medelid C.W. de Vriese, op de 14 October gefungeerd hebbende als
President, wordt bij dezen geautoriseerd tot het afgeven van de ten requeste verzochte
verklaaring.
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867. Den 11 Dec(ember) 1801, fol.221vo.
Op de Requeste van Johanna Vegnerus, wede van Do. D.G. Nederbos, woonachtig op het
Hoogeveen, te kennen gevende, dat zij bij voornoemden haaren Eheman in echte verwekt
heeft vier nog onmondige kinderen met naamen Maria Anna, Johanna Hendrika, Coenraad en
Jan Jacob, welken door het overlijden van hunnen oom Wolter Nederbos eenige en
universeele erfgenaamen ab intestato van deszelfs nalatenschap zijn, dat zij echter als moeder
en wettige voogdesse van voornoemde haare kinderen om verscheidene redenen zwarigheid
maakt de voorschrevene nalatenschappene te aanvaarden, en dat gemelde Wolter Nederbos
intestatus overleden is zonder eenige executeurs over zijne nalatenschap benoemd te hebben,
dieshalven verzoekende, dat deze vergadering haar Requestrante in voormelde qualiteit met
relatie tot de nalatenschap van meergemelden Wolter Nederbos gelieve te verleenen het
beneficium in ventaris ten fine en effecte als naar rechten, en dat tot Executeurs in
voornoemde nalatenschap mogen worden aangesteld de persoonen van Jan Storm, Jan Dekker
en Wessel Avink.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het ten
requeste verzocht beneficium inventaris bij dezen geaccordeerd, als mede de persoonen van
Jan Storm, Jan Dekker en Wessel Avink bij dezen geautoriseerd als Executeurs van de
nalatenschap van wijlen Wolter Dekker (Nederbos?), ten fine en effecte als naar rechten.

868. Den 11 December 1801, fol.222.
Op het Request van Helmich van Kuik, voordragende, dat hij onbewust gebleven zijnde, dat
zijne aanstelling tot Schoolmeester te Brunnepe door het departementaal Belthuis van den
Ouden IJssel moest geapprobeerd worden, ten einde het ordinair tractement uit de voormalige
Provintiaale cas te kunnen ontfangen, er een tijd van vijf maanden verloopen is, eer hij deze
voorschreven approbatie ontfangen heeft, wanneer echter de loop van zijn tractement bepaald
is integegaan te zijn den 28 Augustus ll., waardoor hij een schade van twintig guldens geleden
heeft, verzoekende daarvan vergoeding van wege dezer vergadering te erlangen.
Was geapost: Op het Rapport van de Scholarchen wordt aan den Requestrant toegelegd eene
som van twintig guldens, te betalen door den Ontfanger van dezer Stads Ecclesiastique
goederen.

869. Den 19 December 1801, fol.222vo.
Op het Request van Dr. J.J. Tichler (Rauwert) te kennen gevende, dat hij op Zondag den 6
December in de Bovenkerk predikende, tot over 11 uuren is bezig geweest, doordien de klok
des voormiddags na den slag van negen uuren 8 à 10 minuuten was vooruit gezet, en hij den
klok niet kunnende hooren op zijn horologie; dat hij ten negen uuren gelijk gesteld had, was
afgegaan, overzulks verzoekende:
1e Dat den Boekhouder van de Armen Kamer mag worden geinjungeerd, om de gemelden
boete bij den Stads Ontfanger voor deze reize niet in te vorderen, of dit reeds geschied zijnde
de Stads Ontfanger mag worden geautoriseerd om aan die invordering voor deze reize niet te
voldoen en het duo van den ondergetekenden tractement af te trekken.
2e Dat den Klokkenist mag worden aangezegd, om te zorgen, dat het verstellen van de klok in
plaats van des Zondags, des Zaterdags immers des Zondags niet zo kort voor of ook
geduurende de godsdienst oeffening voortaan diende te geschieden.
Was geapost: Het eerste lid van het ten requeste gedaan wordt bij d te deponeeren of wel
tegen genoegzaame cautie onder zich dezen gedeclineerd, doch wordt uit cinsideratie de
Requestrant gesubsidieerd met eene som van drie guldens en drie stuivers te betalen door den
Ontfanger van dezer Stads Domeinen.
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870. Den 21 December 1801, fol.223.
Op het Request van Theod: van Kooten, in huwelijk hebbende Gesiena Juliana van Ongeren,
Mr. Aaron Exalto d‟ Almaras in huwelijk gehad hebbende Hermanna van Ongeren en vader
van den uit het huwelijk gesproten zoon Theodorus Marcus Exalto d‟ Almaras, en Abraham
Lankhorst Eheman van Amelia Eleonora van Ongeren, te kennen gevende, dat vrouwe Bartha
Eleonora van Ongeren, wede Bruining, in het begin van dit jaar zijnde komen te overlijden,
wiens wettige erfgenaam mede zoude zijn opgemelde Theod: Marcus Exalto d‟ Almaras, doch
wiens leven of dood onzeker is, zijnde dezelve zedert veele jaaren uitlandig; dat intusschen
door die onzekerheid de scheiding en vereffening des boedels opgehouden wordt, tot
aanmerkelijk ongerief der Requestranten, dierhalven verzoekende, dat door deze vergadering
iemand moge worden aangesteld, om den persoon van Theodorus Marcus Exalto d‟ Almaras
provisioneel te vervullen en te repraesenteeren, den boedel te helpen liquideeren, en na
onderling goedvinden te deponeeren of wel tegen genoegzaame cautie onder zich te houden,
daartoe voorslaande de vader als afwezigen erfgenaam Mr. Aaron Exalto d‟ Almaras; voorts
dat, uit hoofde der onzekerheid van het leven of dood van voorschreven Theod: Marcus
Exalto d‟ Almaras dezelve tot drie herhaalde maalen en een vierde maal ex superabondanti
tegen behoorlijke termijnen bij edicta moge worden geciteerd, en aan die citatie de meest
mogelijke publiciteit gegeven, om zelf of door een wettig gevolmagtigde alhier te
compareeren en zijnen toegedeelde portie over te nemen, of dat bij uitblijven de aanstellingen
van zijnen vader of anderen en het in deze qualiteit verrigtte van wege deze vergadering moge
worden geconfismeerd en dezelve geautoriseerd, om de reeds gebeurde en verder te
ontfangene uitkomsten dier portie ten einde van elk jaar of op fortabele termijnen aan de beide
andere bekende erfgenaamen, edoch onder suffisante cautie, in cas van eventueele oppositie
van den afwezigen of zijne wettige deschendenten, uit te keeren, alzo er doch geene deden zij,
om de inkomsten van deszelfs portie, zo lang nutteloos te laten op een stapelen; eindelijk dat
de onkosten der gemeldde citatie en termijnen in allen gevalle ten laste der gemeldde portie
mogen worden gebragt.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
persoon van Mr. Aaron Exalto d‟ Almaras bij dezen geautoriseerd om den persoon van den
afwezigen Theodorus Marcus Exalto d‟ Almaras provisioneel ter gelibelleerde zaake te
Repraesenteeren en in deszelfs plaats den boedel te helpen liquideeren, en wordt de ten
requeste verzochte edictale citatie mede bij dezen geaccordeerd.

871. Den 11 Januarij 1802, fol.224vo.
Op de Requeste van H.R. Verhagen, Ontfanger deezer Stads Domeinen, te kennen gevende
dat Barend Visser wegens het jaarpagt verschenen ultimo December 1800 en het jaar
verschenen ultimo December 1801 van de biezen ten sijnen comptoire schuldig is te zamen
eene Sa. van f.152 - : - en Hendrik Buting mede over voorn(oemden) pagtjaaren insgelijks van
de gepagte biesen de Sa. van f.30 - : - en verzoekende qualificatie, om dezelve debiteuren
respectivelijk door gepaste middelen regtens tot betaling der gelibelleerde agterstallige pagten
te mogen constringeeren.
Was geapost: De Requestrant word mids deezen geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste
verzogt.

872. Den 11 Januarij 1802, fol.224vo.
Op het Request van R. Aars, H. Aarens, W. Aars en H. van Hulsen, verzoekende vrijheid om
geduurende de vorst in dezer Stads Gragten te mogen visschen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.
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873. Den 18 Januarij 1802, fol.225.
Op het Request van Nolly Cameron; van der Span en Gaspar Koopman in qualiteit van
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Alexander Small, verzoekende
geautoriseerd te mogen worden tot den verkoop van een huis genaamd Het Hoge Rot, gelegen
in Oosterwolde.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt het verzoek
ten fine als bij requeste geaccordeerd.

874. Den 18 Januarij 1802, fol.225.
Op het Request van B. van der Wal en Egbert van Wijhe, Kerkmeesteren van het G(eertruid)
en C(atharina) Gasthuis, verzoekende de goedkeuring der Vergadering over eene verkogte
Kostkopers proeve, met de inwoning van een kamer bij de keuken, voorheen door Cornelis
Stegeman bewoond, aan Berend Hofstede, oud 60 jaaren en Geesje Wind, oud 64 jaaren,
Ehelieden, voor f.1600 : - indier voege dat beiden te gelijk daar van mogen profiteeren en de
langstlevende zulks tot aan zijnen dood behouden.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis
wordt het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd en de gelibelleerde verkoop der
Kostkopers proeve op de ten requeste vermelde voorwaarden bij dezen verconfirmeerd.

875. Den 21 Januarij 1802, fol.225vo.
Op het Request van den Ontfanger van Vollenhove P. van der Merwede, mede namens den
Ontfanger van Zalland, verzoekende ingevolge Resolutie van de Commissie tot de
Administratie der finantien van het voormalig gerecht Overijssel, dat de mobilia van O.H.
Moulin mogen worden geinventariseerd, verzegeld onder gerichtbewaar genomen, en
vervolgens verkogt worden, wegens deszelfs agterstallige collectegeld van het middel van den
brandewijn en gebrande wateren over Campen en aanhoorige plaatsen.
Was geapost: He verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en zullen
dien ten gevolge de mobilia van O.H. Moulin worden geinventariseerd en in gerichtsbewaar
genomen.

876. Den 4 Februarij 1802, fol.225vo.
Op het Request van Mr. C.G. van Baerle, als bediende Advocaat van Hendrik ter Heide, te
kennen gevende, dat hij qp bij het schouten gericht dezer Stad bij arreste heeft geprocedeerd
op een vaartuig van zekeren Jan van der Wijl wegens eene pretensie groot f.64 : 17 : 4.
Dat ondertusschen de partij heeft goedgevonden een grond van exceptivenueele defencie te
zoeken in art.2 van het 1 ste deels 5 titul van het handvescht, als waren Jan van der Wijl een
burger of ingezeten dezer Stad, weshalven hij verzocht geinformeerd te worden of Jan van
der Wijl burger of ingezeten is van deze Stad, of hem de inwooning ooit is toegestaan,
niettegenstaande hij bij requeste dezelve heeft verzocht, of niet de toestemming dezer
vergadering tot inwoning vereischt wordt, en eindelijk dat de toelating dezer vergadering tot
zijn verblijf hier nu en dan hem geenszins doet geconsidereerd worden als een ingezeten,
maar dat hij is een uitheemsch.
Was geapost: De Municipaliteit verklaart bij dezen, dat Jan van der Wijl tot heden geene
vrijheid van inwooning binnen deze Stad verkregen heeft.
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877. Den 6 Februarij 1802, fol.226.
Op het Request van Jacob Belt, verzoekende, dat op naam zijner moeder de wede Aaltje Belt
moge overgetekend worden de pagt van den aanwasch van der geestelijkheid Smalle Slag op
den 25 Januarij ll. publiek gepagt door den wede van Lammert van Dijk.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique
goederen wordt het verzoek ten requeste gedaan bij dezen geaccordeerd, mits de wede Aaltje
Belt voldoe aan alle de conditien der verpagting.

878. Den 6 Februarij 1802, fol.226vo.
Op het Request van Jan Noordman, verzoekende dat ten naame van Jacobus Bijsterbos moge
overgetekend worden de pagt van een kamp land te Dronthen, groot 3 mat in het Geestelijke
en Armen Kamer Slag, door hem op den 25 Jannuarij ll. van dezer Stads Geestelijkheid
publiek verpagt.
Was geapost: Op het Rapport van de gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastque
goederen wordt het verzoek ten requeste gedaan bij dezen geaccordeerd, mits Jacobus
Bijsterbos voldoe aan alle de conditien der verpagting.

879. Den 8 Februarij 1802, fol.226vo.
Op het Request van de Buitenvaderen van de Arme Wezen G.J. Berghuis en G. Beijerink,
verzoekende approbatie van een contract tusschen haar qp aangegaan met Jacob Klopman
woonende te Zwolle, wegens de verpleging van een kind van wijlen den Lieutenant J.C.
Masbach, ingevolge Resolutie van den 14 Dec(ember) 1801 zullende verpleegd worden in het
Armen Weeshuis alhier: behelzende het zelve contract, dat Jacob Klopman voorschreven nog
geduurende tien jaaren zal verpleegen en de noodige instructie doen geven, zodanig dat het
zelve van zich zelve zoude kunnen sublisteeren, mits daartegen het Armen Weeshuis alhier
daar voor aan hem geduurende die tien jaaren jaarlijks suppeditseren de som van dertig Caroli
guldens.
Was geapost: De Requestranten worden in hunne gelibelleerde qualiteit geautoriseerd ten
fine als bij requeste vermeld.

880. Den 8 Febr(uarij) 1802, fol.227.
Op het Request van J.C.Fr. van Weerdt, te kennen gevende dat hij aangekogt hebbende het
woonhuis van de bierbrouwerij van de vrouwe A.G. Tijdeman, wede van B.Fr. Schultij, het
gebruik van het bolwerk voor haar bezeten wordende hem van veel nut zoude zijn, derhalven
verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Het gebruik van het gelibelleerde bolwerk wordt aan den Requestrant door
dezen geaccordeerd tot weder opzeggen toe.

881. Den 11 Februarij 1802, fol.227vo.
Op het Request van Mr. Abr(aham) Stennekes, te kennen gevende, dat hij bij panding alhier
geprocedeerd heeft tegen Wolter Dekker, in welke zaak hij op den 30 November ll. decreet
van executie bedongen heeft; dat hij te vooren reeds aan zekeren Berend Bulder bij
gerichtelijke memorie heeft doen interdiceeren de uittelling van zodanige penningen als
dezelve wegens eene van Wolter Dekker gekogte schuit of halfscheid in dezelve verschuldigd
was, zijnde, volgens relaas van den Roedendrager, deze verkoop geschied voor eene somma
van f.110 - : - en op conditie, dat daar van f.60 - : - terstond betaald en de overige f.50 - : - op
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de schuit zouden gevestigd worden; dat hij bevonden hebbende, dat er geene hoegenaamde
mobilia als deze f.60 - : - contanten van Wolter Dekker voorhanden zijn, welk Berend Bulder,
dit dan op speciaale last van dit bestuur zoude willen uittellen, derhalven verzogt, dat Berend
Bulder moge worden gelast om aan de Requestrant, door een Roedendrager geadsisteerd de
opgemelde f.60 - : - uit te tellen, en zulks met kennisgeving aan Wolter Dekker en tegens
quitantie van voldoening.
Ws geapost: Op het Rapport van de hoofdlieden van het Bovenquartier kan op het verzoek
ten requeste gedaan niet worden gedisponeerd, zo lange de interdicten, op de gelibelleerde
penningen gedaan, niet zijn opgeheven, doch zijn de Hoofdlieden van het bovenquartier
verzocht het daar heenen te dirigeeren, dat dezelve penningen ter Secretarie worden
geconsigneerd.

882. Den 10 Februarij 1802, fol.228.
OP het Request van R.J. Woltgraft en J. Scheltema, in hunne qualiteit van Executeuren van
het testament van wijlen J.A. de Chalmot, verzoekende de goedkeuring dezer vergadering op
een koopcontract tusschen hen lieden qp en Tijmen Jans wegens een hof in de Heilige Steeg
gelegen aangegaan.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
gelibelleerde verkoop bij dezen geapprobeerd.

883. Den 22 Februarij 1802, fol.228vo.
Op het Request van Mr. J.A. Valck, zich refererende aan een voorig door hem ingediend adres
ten einde ontslagen te worden van de over hem aangestelde curateelen onder aanbod van zijne
tegenwoordige goede conduite door invloed vindende attestatie te prouveeren, verzoekende
eene favorabele decisie.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt verstaan,
dat zo lang de Requestrant de gereserveerde attesten niet zal hebben ingediend, op deszelfs
verzoek niet kan worden gedisponeerd.

884. Den 22 Februarij 1802, fol.228vo.
Op het Request van Hendrik Coelman woonachtig te Amsterdam, te kennen gevende dat hij
benevens Bartha Peurtenaar zijn eenige erfgenaamen van Margaretha Peurtenaar, ook wel
genoemd geweest Peurtendas, ingevolge testament op den 30 November 1776 tusschen haar
en haaren Eheman Gerrit Wolvekamer opgericht. Dat hij van het overlijden van dezelven
onkundig gebleven is, door dien een aan hem toegezonden brief bij hem niet ontfangen is,
noch bij de dag van gedaane advertentie in de courant, als geene couranten lezende, doch dat
hij nu onlangs toevallige wijze daar van onderrigt zijnde, zich aan de Kerkmeesteren van het
Geertruid en Catharina Gasthuis geadresseerd had, welken hem hadden onderigt dat de
penningen uit de nalatenschap van voors(chreven) Margaretha Peurtenaar ter somma van
f.300 - : - wel onder hun berusteden, doch dat deze vergadering alleen bevoegd was om ze aan
de erfgenaamen ab intestato toe te kennen; derhalven verzoekende, dat voorschrevene
nalatenschap aan hem mede als gevolmagtigden van Bartha Peurtenaar mog worden
uitgekeerd.
Was geapost: Wanneer de Supplant na behoorlijke zuivering der gevallene contumacie zo
voor zich zelven als qp zijn recht op de nalatenschap van Margaretha Peurtnaar zal hebben
aangetoond en ten genoegen rechte bewezen, zal als dan zodanig nader worden gedecreteerd,
als in goede justitië zal bevonden worden te behooren.
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885. Den 1 Maart 1802, fol.229vo.
Op de Requeste van Albertus van Gelder, verzoekende dat de mate dezer Stads Geestelijkheid
bij hem voor den tijd van zes jaaren ingaande Petri 1802, jaarlijks voor f.23 - : - gepagt door
hem aan Albert Koetse mag worden overgedaan.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerdens tot de ecclesiastique goederen,
wordt de overdoening van de gelibelleerde mate aan Albert Koetse door deezen geapprobeerd,
mids daar voor zig als borgen inlaten Albertus van Gelder, Jacob Best en Jan Best.

886. Eodem [1 Maart 1802], fol.229vo.
Op de Requeste van C. Forgene, gesepareerde huisvrouw van J. Verdam, dat sij op den 1 sten
Jannuarij ll. bevallen is van eenen dogter, waarvan J. Verdam vader is, soals hij ook niet
ontkent, dat hij intusschen zig onttrekt van het kindsonderhout en de kosten der bevalling,
gelijk hij ook weigerd separatie van goederen te maken, verzoekende overzulks venia agendi
adsistentie van een curator ad lites, en om haar onvermogende omstandigheden een advocaat
pro deo.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier word de verzogte
venia agendi mids deezen geaccordeerd, en aan de Suppliante tot curator ad lites toegevoegd
de advocaat C.G. van Baerle; terwijl in het laatste lid van het verzoek ten requeste zo als
hetzelve legt tot het verleenen van een advocaat pro deo niet kan worden getreden.

887. Den 11 Maart 1802, fol.230.
Op het Request van Aaltje Bes, geboortig van Amsterdam, verzoekende consent tot
inwooning binnen deze Stad.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand.

888. Den 13 Maart 1802, fol.230.
Op het Request van E.B. van Campen en J.Ch. Evers, Kerkmeesteren van het H(eiligen)
G(eesten) Gasthuis, te kennen gevende, dat zij met Harmen Haverkamp, kostkoper in het
zelven Gasthuis en Elizabeth Dibbitz, oud drie en veertig jaaren, zijn overeen gekomen, dat
hij aan de laatst genoemde voor haar leven lang hebben verkogt eene Kostkopers proeve en de
inwoning in gedagte Gasthuis in dezelve woning van genoemden haaren man, door bij
vooroverlijden van de kostkoperesse de wede Camerling het regt, om die haare woning in het
Gasthuis in plaats van die welke door meergemelde H. Haverkamp thans wordt geoccupeerd
te mogen bewoonen, alles voor de som van twee duizend Caroli guldens betaalbaar met vier
honderd guldens op Maij eerstkomende, en de dan nog resteerende f.1600 - : - in Maart des
jaars 1803, voor welke laatste paay de koperen genoegzaame zekerheid aan verkoperen zullen
stellen.
Dat echter hierbij bepaald is, dewijl de aankopersche slechts 43 jaaren oud is, dat, wanneer zij
kinderen krijgen mogt, zij in dat geval wel alles gelijk de overige kostkopers zal blijven
genieten except de inwooning in het Gasthuis, welke zij als dan zal moeten verlaten, tot tijd
en wijlen gedachte kind of kinderen een eigen bestaan zal of zullen hebben, of inmiddels
komen te overlijden.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan bij dezen geaccordeerd, zo als het ligt.
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889. Den 22 Maart 1802, fol.231.
Op het request van Magteld de Haan, gesepareerde huisvrouw van A. Nuis, verzoekende, dat
aan haar moge worden geaccordeerd het gebruik van een stukje gronds gelegen aan de
agterdeur van het door haar, uit den boedel van Jan Kuitink en Ehevrouw, gekogte huis,
staande op den Cellebroeders weg op den hoek van het Bolwerk, zijnde het zelve stukje
gronds op den wal tusschen de ypeboomen en den ringmuur van den hof van het Burger
Weeshuis gelegen.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars wordt het verzoek ten requeste gedaan
verzoek door dezen geaccordeerd.

890. Den 22 Maart 1802, fol.231.
Op het Request van Mr. C.G. van Baerle in qualiteit als Curator ad lites van Catharina
Forgené, gesepareerde huisvrouw van Jan Verdam, zich aanbiedende dezelve zijne
Principalinne pro deo te bedienen in haar zaak tegen haaren voorschreven man, verzoekende
daartoe geautoriseerd te worden, en dat tevens de gerichts jura in die zaak aan haar moge
worden gecrediteerd.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

891. Den 8 April 1802, fol.231vo.
Op het Request van Teunis Jans, Bouwmeester in het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, oud 53
jaaren, te kennen gevende, dat hij in het zelve Gasthuis heeft gekogt een Kostkopers proeve
en de inwooning in het huisje thans bewoond door de kostkoperesse Hendrina Sent laatst
weduwe van Egbert Kragt, voor zijn leven lang, alles voor de som f.1600 - : - betaalbaar met
tweehonderd guldens op 1mo November daaraanvolgende, en dan nog zevenhonderd guldens
op 1mo Meij des jaars 1803, verzoekende hierop de approbatie der vergadering.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd op de gelibelleerde voorwaarden.

892. Den 12 April 1802, fol.231vo.
Op het Request van Aart Lammers, kostkoper in het Boven Gasthuis, verzoekende, uit
hoofde, dat hij buiten het zelve Gasthuis een huwelijk zullende aangaan en op het eiland gaan
woonen, de Kerkmeesteren hem weigeren den kost uit het zelve Gasthuis te laten profiteeren,
dat deze vergadering dezelve gelieve te autoriseeren om aan den Requestrant dagelijks de kost
met den aankleeve van dien als voorheen aan het huisje van den Requestrant in meergemeldde
Gasthuis te laten bezorgen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand.

893. Den 17 April 1802, fol.232.
Op de Requeste van Johannes Wilhelmus Praetorius, Chirurgijn, leggende in garnisoen te
Enkhuisen op den 9 April ll. alhier in ondertrouw op getekend, thans na sijn garnisoen op
ontboden, en genoodzaakt sijnde, met den eersten te moeten vertrekken; versoekt op
aanstaande Sondag twee huwelijksproclamatien.
Was geapost: De Eerwaarde Nederduitsche Gereformeeden Kerkenraad word mids deezen
geauthoriseerd om de huwelijksgeboden van den Requestrant Johannes Wilhelmus Praetorius
met Rosa Louisa de Swart op aanstaande Sondag den 18 April aanstaande tweemaal te
proclameeren.
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894. Den 20 April 1802, fol.232.
Op de Requeste van Albert Lubbers, verzoekende zijn gepagte mate van dezer Stads
Geestelijkheid No.47 te mogen overdoen aan Wicher van Heerde en J. ten Napel.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerdens tot de Ecclesiastique goederen
dezer Stad wordt de verzogte overdoening van de gelibelleerde mate No.47 aan Wicher van
Heerde, en J. ten Napel mids deezen geaccordeerd, op dezelve conditien, als dezelve bij hen is
gepagt geweest, en onder praestatie van behoorlijken borgtogt.

895. Eodem [20 April 1802], fol.232vo.
Op de Requeste van Jacobus Prins in qualiteit als Organist der Walsche Gemeente, te kennen
gevende, dat aan hem de Organistplaats der Stad Thiel was geoffereerd, welke hij tegens Meij
aanstaande diende te aanvaarden; dieswegens verzoekende dat hij van voorsz. Zijn post alhier
mogt worden ontslagen.
Was geapost: Het verzogt ontslag van de Organistplaats der Walsche Gemeente alhier, word
aan den Suppliant mids deezen geaccordeerd, terwijl de leden van de Municipaliteit dan nog
eenparig hebben verklaard, dat sij in deszelfs dienst genoegen hebben genomen.

896. Den 26 April 1802, fol.232vo.
Op de Requeste van Lammert Bloemendaal, verzoekende met de vacante Bodenplaats van
Campen op Vollenhove vice versa te mogen worden begunstigd.
Was geapost: Op het Rapport van de commissie tot de ampten, word de gelibelleerde
Bodenplaats van hier op Vollenhove, aan den Suppliant mids deezen geaccordeerd.

897. 26 April 1802, fol.233.
Op de Requeste van Derk van der Wijck tot den Dam, Berend Hendrik van der Wijck Lt.
Collonel bij het tweede Regiment Bataafsche Cavallerie, en Derk van der Wijck, Raad bij den
Hove alhier, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen, dat aan de perzoonen
Berend Hendrik van der Wijck en deszelfs Ehevrouw E.F. van der Wijck geboren Franssen
mag worden gesteld onder curateele en aan dezelver de dispositie over hunne goederen mag
worden ontzegt.
Was geapost: Op het verzoek ten Requeste gedaan kan voor alsnog niet worden
gedisponeerd.

898. Eodem [26 April 1802], fol.233.
Op de Requeste van Hendrina van Dijk, woonende te Amsterdam, verzoekende dat de
halfscheid der fidei commissaire kooppenningen in den jaare 1773 ter Sa. van f.1060 - : - , ten
behoeve van de toen minderjarige kinderen van wijlen Do. Joh. Jac. Rambonnet, en L.A.
Foecoma Ehel: aan derzelver voogden ter leen gegeven; en thans op haar requestrante door
het overlijden van haar vader vervallen, door den tegenwoordigen houder of debiteur van de
helft van gemelde capitaal van f.1060 - : - daartoe voor geauthoriseerd, aan haar Requestrante
tegens quitancie en intrekking der obligatie uitgetelt en afgedaan mag worden.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids deezen geaccordeerd, en dien ten
gevolge den tegenwoordigen houder of debiteur van de helft van het gelibelleerde capitaal ad
f.1060 - : - geauthoriseerd ten fine als bij de Requeste verzogt.
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899. Den 29 April 1802, fol.233vo.
Op de Requeste van J. Storm, J. Dekker, en W. Arink, Executeuren in den nagelaten boedel
van wijlen den gemeensman W. Nederbos, verzoekende een huis en wheere op de Oudestraat
ten overstaan van Hoofdlieden te mogen verkoopen, en den dag daartoe in den maand Meij
aanstaande bepaald.
Was geapost: De versogte verkoping van het gelibelleerde huis word mids deezen
geaccordeerd en den dag van verkoop vastgesteld op Maandag den 24 Meij aanstaande.

900. Eodem [29 April 1802], fol.234.
Op de Requeste van Dirk Nijhof als ten huwelijk hebbende Nenne Einbers, Hendrik Einbers,
Jannigje Einbers, en de voogden over de minderjarige nagelatene kinderen van wijlen
Hilbrands Einbers bij Femmigje Gerrits in egte verwekt, te zamen kinderen en erfgenaamen
van Willem Einbert Hillebrands, en Jacobje Hendriks; dat sij met vooroverleg en toestemming
van hun lieder moeder Jacobje Hendriks hebben gecontracteerd, dat na doode van dezelve,
derzelver zuster Jannigje Einbers zal zijn eigenaresse van den geheelen boedel en
nalatenschap zo wel van van meubilaire goederen, als een huis en hof, erve en where staande
alhier in Brunnepe zo thans door derzelver moeder Jacobje Hendriks word bewoond,
behorende tot de boedel en nalatenschap, zo van derzelver vader Einbert Hillebrands, als
moeder Jacobje Hendriks, mids betalende aan aan Derk Nijhof, als in huwelijk hebbende
haare zuster Nenne Einbers, de Sa. van f.25 - : - aan hare broeder Hendrik Einbers f.25 - : - ,
en aan de minderjarige nagelatene kinderen van haren broeder Hillebrand Einbers, met
naamen Jacobje, Gerrit en Einbert Hillebrand insgelijks te zamen f.25 - : - met welke
overeenkomst, en uitkoop de voogden over deeze drie onmondige kinderen als zijn Hendrik
Einbers, en Hendrik Zonnenberg vermeenen, dat derzelver pupillen eerder bevoordeeld dan
benadeeld zijn: Versoekende dat de gelibelleerde uitkoop pro parte papollorcom prout jacet,
mag worden geconfirmeerd.
Was geapost: De gelibelleerde uitkoop word in zo verre de minderjarigen betreft mids
deezen geapprobeerd ten fine en effecte als naar regten.

901. Eodem [29 April 1802], fol.234vo.
Op de Requeste van W.T. Terwolt en A.J. van der Steege als voogden over de minderjarige
dogter van Trijntje Jans Reiding, gehuwd met J. Prins, te kennen gevende dat gemelde
Ehelieden van hier na Thiel zullen vertrekken en daar uit hoofde gemelde Trijntje Reiding aan
der Supplianten pupille heeft beweesen eene summa van tweehonderd car(oli) guldens, waar
voor sij eenige meubilaire goederen heeft verbonden, welke sij gaarn mede zoude vervoeren,
met offerte om gezegde f.200 - : - in Augustus 1803 in natura aan de Requestranten uit te
betaalen, waarvoor den Burger Dr. G. Escher zig zoude verbinden als borger, verzoekende te
mogen worden geauthoriseerd, om den borgtogt van den Burger Escher in forma aan te
neemen.
Was geapost: Het speciaal verband der meubilaire goederen voor het bewijs van
tweehonderd guldens, door Trijntje Jans Reiding, aan haare minderjarige dogter Anna Tabes,
voor ‟s vaders goed op den 15 Meij 801 gedaan, word mids deezen ingetrokken, en de
verzogte dispositie over deeze mobilia aan dezelve Trijntje Jans Reiding toegestaan, wanneer
voor de geoffereerde betaaling deezer tweehonderd guldens voor of op den 1 Augustus 1803
aan de Requestranten te doen, Dr. G. Escher zig als borge zal hebben geconstitueerder
ingelaten.
[In marge]: Is in den Gerigte erschenen D.G. Escher en heeft de gelibelleerde borgtogt bij handtasting aangenoomen z(onder)
a(rglist). Coram: Th. Bundes en G. Herweijer.
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902. Eodem [29 April 1802], fol.235.
Op de Requeste van Abraham Theune, verzoekende een bij hem gepagte mate, in vorige
verpagting bij Johannes Figge gebruikt, te mogen scheuren.
Was geapost: In het verzoek ten Requeste gedaan kan niet worden getreden, en word
hetzelve afgeslagen mids deezen.

903. Eodem [29 April 1802], fol.235vo.
Op de Requeste van J. Hartman, zo prose, als mede namens zijne huisvrouw A.M.
Camerlinte, laatst weduwe wijlen Do. K. Carsten; verzoekende om ten requeste geallegeerde
redenen, dat sij het huis van de voorkinderen van wijlen Do. Carsten, bij Requestrante in
echte verwekt, ten protocolle van Wilsum voor eene te negotieerene Sa. van f.300 - : - mogten
verbinden.
Was geapost: In het verzoeke ten Requeste gedaan kan niet worden getreeden, en word het
zelve dien ten gevolge afgeslagen mids deezen.

904. Eodem [29 April 1802], fol.235vo.
Op de Requeste van Jan Cornelis Hollander, verzoekende voor zijn vader Cornelis Hollander
woonende in het Schoutampt IJsselmuiden, zijnde thans oud 84 jaaren inwooning in deese
Stad.
Was geapost: De verzogte inwooning aan des Suppliants vader Cornelis Hollander, word
mids deezen geaccordeerd.

905. Eodem [29 April 1802], fol.235vo.
Op de Requeste van Hendrik Arink, verzoekende om ten Requeste geallegeerde redenen dat
hij mag worden verklaard geregtigt te zijn, om met het houden der Bullen ten gerieve der
vheehouderen den aanstaanden zomer te mogen continueeren, en dus van de weide in de
broeken daaraan annex profiteeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier, word verstaan, dat
alsoo aan den Suppliant, het houden der Bullen ten gerieve van de vheehouders in voorsz:
quartier voor de winter 1801 niet is opgezegt, hij dat ook den aanstaande zomer van den
opslach deezer Bullen in het Buitenbroek, en van alle de voordeelen daartoe behorende, zal
mogen gebruik maaken.

906. Den 3 Mai 1802, fol.236.
Op het Request van Jan Creps, cum souis, veehouder en weidens binnen deze Stad, te kennen
gevende dat hij vreesen, dat, bij een eventueelen storm de Dronther Dijk overloopende, de
Broeken en Maaten, de hoven en geheel Camperveen, konden onderwater gezet, en daardoor
groote schaden veroorzaakt worden, derhalven verzoekende dat er eene kade tot afweering
daarvan moge gelegd of op eenige andere wijze er in voorzien worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Commissie van Finantie wordt aan de Requestranten te
kennen gegeven, dat de noodige maatregels zullen genomen worden, ten einde de gevreesde
nadeelen af te weeren.

907. Den 6 Mai 1802, fol.236vo.
Op het Request van Laurina Charlotta Schacht, wede , en boedelhoudster van Otto Jacob
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Nuis, verzoekende de approbatie dezer vergadering op de verkoop van haar huis, van ouds
genaamd De Swarte Leeuw, staande op de Oudestraat in het Bovenquartier, benevens nog een
huisje, staande in de Hofstraat, agter voorschreven huis, aan Hermen Schimmelpenning en
Willempjen Lubberts, voor eene som van een duizend driehonderd en vijf en twintig gulden te
betalen 1mo Mei 1803, en inmiddels te verrenten met vier van het honderd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de
gelibelleerde verkoop door dezen geaccordeerd.

908. Den 10 Mai 1802, fol.236vo.
Op het Request van Johannes Kiers, alhier woonachtig geweest, doch thans woonende te
Zwartsluis, verzoekende, uit hoofde van de dissolutie van zijn huwelijk met Anna Potter; dat
de kinderen uit een voorig huwelijk geprocureerd, onder de magt van den Remonstrant mogen
terug keeren, en dien ten gevolge zijn woonhuis, thans door hem verkogt, uit het verband van
f.1000 - : - , ten behoeve van voorschrevene kinderen daar opgelegd, moge worden ontslagen;
doch zich daartegen verbindende om het zelve verband te passeeren op zijne door hem
aangekogte huizen aan de Zwartsluis.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier worden des
Requestrants kinderen van de over hun gestelte voogden ontheven, en wordt deszelfs
woonhuis alhier uit het daarop liggende verband ontslagen, mits de requestrant ten behoeve
zijner kinderen, volgens zijne gedane offerte voor eene gelijke som zijne gelibelleerde huizen
aan de Zwartsluis gelegen, verbinden.

909. Den 13 Mai 1802, fol.237.
Op het Request van Wolter Jans, te kennen gevende, dat hij het erve door hem bemeierd, aan
dezer Stads Geestelijke goederen toebehoorende, bij de laatste verpagting wel honderd
guldens te hoog gepagt hadde, over zulks verzoekende ontslagen te worden van voorschreven
pagt, of dat dezelve op f.200 - : - gesteld moge worden.
Was geapost: Op het Rapport van de gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique
goederen wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen gewezen van den hand.

910. Den 13 Mai 1802, fol.237vo.
Op het Request van Dirk Nijhof, verzoekende als bij apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de gecommitteerden tot dezer Stads Geestelijke goederen
wordt aan den Requestrant de verzochte remissie van drie jaaren uitgang uit zijn woonhuis ter
somma van vijftien guldens en vijftien stuivers, door dezen geaccordeerd.

911. Den 13 Mai 1802, fol.237vo.
Op het Request van R.A.W. van der Merwede, verzoekende begunstigd te worden met het
gebruik van het Bolwerk alhier aan den IJssel tusschen de Koldeoven Poort en de Melkpoort
gelegen, zo als hetzelve bij wijlen zijne moeder Douarière van der Merwede geboren van
Heerdt is ingebruik geweest.
Was geapost: Op het Rapport van dezer Stads Kameraars wordt het gebruik van het
gelibelleerde Bolwerk aan den Requestrant door dezen geaccordeerd tot weder opzeggen toe.
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912. Den 20 Mai 1802, fol.237vo.
Op het Request van Dirk Moviat en Gezina Hilbrink, verzoekende opheffing der aan hun bij
apostille van 4 April 1801 verleende surcheance hunner derde huwelijks proclamatie.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en zal
dienvolgens der Requestranten derde huwelijks proclamatie op aanstaande Zaterdag den 22
dezer van de puije van het Raadhuis worden geproclameerd.

913. Den 22 Mai 1802, fol.238.
Op het Request van J. van ‟t Oever en P. van Groenou, in qualiteit als voogden over den
minderjaarigen zoon en Executeurs in den boedel van wijlen Anna van Leussen, laatst
weduwe van Willem de Rooij, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt aan de
Requestranten in hunne qualiteit toegestaan, den gelibelleerde boedel onder beneficie van
inventaris te aanvaarden.

914. Den 28 Meij 1802, fol.238.
Op de Requeste van Maria Louise Wilhelmina Mulert, verzoekende dat de Stads
Roedendrager Berend van Aalderink, bij overlijden van haar Requestrante, en bij absentie van
Mr. J.A. de Mist, tot aan zijne perzoonlijke tegenwoordigheid alhier, in zijne plaats als
executeur haarer nalatenschap, en uiterste wille te mogen fungeeren, met magt, en ten effecte
als naar regten.
Was geapost: De Roedendrager Berend van Aalderink, word mids deezen geauthoriseerd,
ten fine als bij de Requeste verzogt.

915. Den 2 Junij 1802, fol.238vo.
Op het Request van A. Dolsma, Schoolmeester van de Bovenschool, verzoekende voor de
doumagement voor de behuizing, die hij minder heeft, dan andere dezer Stads
Schoolmeesters, de som van f.50 - : - die hij zedert 1797 jaarlijks daarvoor genoten heeft.
Was geapost: Op het Rapport van de gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique
goederen, wordt aan den Requestrant toegelegd eene som van 50 guldens voor den loopende
jaaren, te betalen door den Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique goederen.

916. Den 14 Junij 1802, fol.238vo.
Op het Request van Arend Lousen en Gerbrand Cornelis, als voogden over de kinderen van
Dirk Jansen Jonker, verzoekende den boedel van de nu mede overledene moeder vier
kinderen tot liquiditeit te brengen, op dat het blijkens of er gelden genoeg voorhanden zijn om
dezelve kinderen op te voeden, alvorens zij in het Kinderhuis opgenomen worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt aan de
Requestranten toegestaan den gelibelleerde boedel onder beneficie van inventaris te
aanvaarden.

917. Den 14 Junij 1802, fol.239.
Op het Request van Cornelis Jans, verzoekende begunstigd te worden met het veer op
Seveningen, onder aanbod van een nieuwe, en tot meerder gerief voor de overvaarens
ingerichte, schuit te doen maken.
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Was geapost: Op het Rapport van de Schutmeesters wordt het verzoek ten requeste gedaan
geaccordeerd op de daarbij bepaalde conditien.

918. Den 17 Junij 1802, fol.239.
Op het Request van H. van Kuik, Schoolmeester te Brunnepe, zich beklagende, dat hem
dikwijls zijn loon als Aanspreker betwist wordt, of men het zelve zoekt te verminderen, in
welk geval hij van zijne werkzaamheden niets dan schade bekomen kan, dieshalven
verzoekende, dat hem een acte, waarnaar hij zich reguleeren en desnoods verdeedigen kan,
moge worden gegeven.
Was geapost: Op het Rapport van de Broodwegers, wordt verstaan, dat de Requestrant voor
de diensten, ten requeste vermeld, telke reize zal mogen in rekening brengen eene som van
drie guldens en drie stuiver.

919. Den 17 Junij 1802, fol.239vo.
Op het Request van Berend Hendrik Linthorst, verzoekende dat aan hem, tegen betaling van
eene billijke recognitie jaarlijks ten gebruike bij zijn huis, erve en where moge worden
afgestaan, zekere opene plaats of doorsnijding, agter zijne agterplaats gelegen, en zich
uitstrekkende tot aan de pielaaren van de Buiten Kerk, en aan dezelve Kerk behoorende.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van den Buiten Kerk wordt het verzoek ten
requeste gedaan, door dezen gewezen van de hand.

920. Den 17 Junij 1802, fol.239vo.
Op het Request van R. Woltgraft en Jacobus Scheltema, in qualiteit van Executeuren
testamentairs en voogden over de minderjarige kinderen van wijlen J.A. de Chalmot,
verzoekende uit hoofde van de veelvuldige bezigheden aan die hunne qualiteit, verknogt, en
vooral voortspruitende uit des overledens Boekhandel, en andere ten requeste geallegueerde
redenen, dat aan hun, voor hunne moeite van Executeuren van den boedel van J.A. de
Chalmot, en als voogden over de drie minderjaarige kinderen van denzelven, het zij met
tenietdoening van de gemaakte legaatjes pro partibus, het zij boven dezelven, zulk eene
belooning voor het ontwikkelen en vereffenen van den Boedel moge worden toegelegd, als
deze vergadering naar billikheid zal oordeelen te behooren.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt
verstaan, dat, wanneer van de liquidatie van den boedel ten genoegen zal gebleken zijn,
zodanig requard op den Requestranten verzoek zal worden geslagen, als bevonden zal worden
te behooren.

921. Den 24 Junij 1802, fol.240.
Op het Request van Gerrit Beerts, verzoekende, dat het erve te Camperveen, door wijlen
zijnen broeder Jan Beerts op den 25 Jann(uarij) 1802 gepagt, op zijnen naam als pagter moge
worden overgetekend.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique
goederen, wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, mits de
Requestrant behoorlijke borgtogt stelle.
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922. Den 1ste Julij 1802, fol.240vo.
Op den Requeste van Hermanus Vos, verzoekende voor zijn zoon Johannes, oud veertien
jaaren, een jaarlijksche subsidie, tot het voortzetten van zijn studie, waartoe hij verpligt is hem
op te leijden, uit hoofde dat hij het ongeluk heeft gehad van zijn eene hand met een gelaaden
pistool zodanig te blesseeren, dat hij van dezelven de duim verloren heeft, en de hand bijna
onbruikbaar geworden is, waardoor hij buiten staat is eenig handwerk te verrigten.
Was geapost: Op het rapport van Gecommitteerden tot de Ecclesiastique goederen wordt de
gelibelleerde zoon van de Suppliant tot het voortzetten van zijn begonnen studie, mits daarin
continueeren en anders niet, geaccordeerd en subsidie van vijftig guldens, geduurende de twee
eerstkoomende jaaren, te betaalen door den Ontvanger deezer Ecclesiastique goederen,
waarvan het eerste jaar zal verschijnen op kersttijd 1802.

923. Den 8 Julij 1802, fol.241.
Op het Request van Mr. F. Lemker, verzoekende, dat aan hem de nodige admissie mag
worden verleend om partijen voor de respective Rechtbanken dezer Stad advocando te
bedienen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, en dien
volgens Mr. F. Lemker geadmitteerd, om advocando partijen in zaken voor het gericht dezer
Stad te mogen bedienen.

924. Den 8 Julij 1802, fol.241.
Op het Request van de Erfgenaamen van Knoppers en Rijzewijks en ten Busschen Smalle
Slag in Dronthen, te kennen gevende, dat voor het herstel der wade of dijkbreuk in den
Zwartendijk, waartoe ingevolge gedaane besteeding de aarde half buiten en half binnen moet
gehaald worden, gemelde slagen aanmerkelijk komen te lijden, dat tot vermeerdering van
hunne schaden de administrateuren van het Kerken Slag in Dronthen naast de hunne gelegen,
hebben goedgevonden aan den aanname gerichtelijk te verbieden, om uit genoemde slag
eenige aarde weer te halen, zonder dat er tot nogtoe volgens de ligging van den dijk eene
behoorlijke rooijing geschied zij; dat dezelven zich wel beroepen op eene gewoonte, die er
zoude bestaan, dat de rooijing naar de sloot van Dronthen geschiedt, daar het echter niet
billijker zij, dan dat de afdeeling naar de ligging van den dijk geschiedt, dien volgens
verzoekende, dat deze vergadering door een neutraal en des keurig persoon de uitmeeting
gelieve te laten doen, de afbaaking te maken en te bepaalen, hoeveel aarde elk der gemelde
slagen tot herstel van de dijkbreuk zal hebben te leveren.
Was geapost: Op het Rapport van Den Dijkgraaf van Dronthen, deskundigen over het
verzoek der Requestranten gehoord hebbende, wordt verstaan, dat de Requestranten voorals
nog geen grond van bezwaar hebben, en wordt dienvolgens derzelver verzoek door dezen
gedeclineerd.

925. Den 8 Julij 1802, fol.241vo.
Op het Request van Johanna ten Hoove, wede van Mr. Ass. Strockel, te kennen gevende, dat
door het overlijden van wijlen haaren Eheman, benevens mede wijlen C.W. Bentink tot
welkeren, aangesteld zijnde geweest tot Executeurs Testamentair van de nalatenschap van
wijlen Catharina Maria Coops, de door dezelve nagelatene goederen zonder beheering zijn,
dienvolgens verzoekende dat deze vergadering eenen andere Administrator gelieve aan te
stellen, aan welken zij de effecten en papieren onder haar berustende kan overgeven, van de
gehouden administratie verantwoording doen, en daarvan worden gedechargeerd.
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Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt de
Requestrante door dezen geautoriseerd, om de effecten en papieren uit de nalatenschap van
wijlen C.M. Coops, in zo verre het door dezelve besproken legaat van vrouwe W.J.H. Croff
geboren Valencijn aangaat uit te reiken aan Mr. F.L. Rambonnet.

926. Den 12 Julij 1802, fol,242.
Op het Request van den Ontfanger van deze Stads Domeinen Mr. H.R. Verhagen, te kennen
gevende, dat Lubbert Jans over het jaar 1800 en het halve jaar verscheenen Petri 1800 voor
pagt nog schuldig gebleven is eene som van f.1095 - : - doch dat dezelve pretendeert aan
pretentie van f,600 - : - te hebben ter laste van de Stad, uit welken hoofde hij nalatig blijft, om
met hem Ontfanger te verrekenen, verzoekende over zulks geinformeerd te mogen worden
hoedanig hij zich in dezen hebben te gedragen.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars dezer Stad wordt de Requestrant door dezen
geautoriseerd, om wanneer dezelve door Lubbert Jans niet klaagloos gesteld is binnen den tijd
van veertien dagen, na den dag van heden, de executie tegen derzelven te dirigeeren, zonder
eenig reguard te slaan op deszelfs voorgewenden pretentie van zeshonderd guldens.

927. Den 19 Julij 1802, fol.242vo.
Op het Request van Jacob Bruintjes, Berend Jans en Egbert Hendriks, pagter van erven
gelegen in Mastenbroek, en toebehoorende aan dezer Stads Geestelijkheid, verzoekende de
dommagement van onkosten veroorzaakt door storm in den verleden najaaren aan den
Zeedijk.
Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stadss ecclesiastique
goederen wordt aan de Requestranten tot vergoeding van de gelibelleerde schade
geaccordeerd te zamen vijf en twintig goudguldens te korten aan de door hun verschuldigde
pagtpenningen.

928. Den 22 Julij 1802, fol.243.
Op de Requeste van de gezamentlijke Grutters deezer Stad, verzoekende, dat door het
misgewasch der Boekweit in den jaare 1800, aan hun remissie van Stadsimpost ter Sa. van
f.140 - : - over het zelve jaar mag worden geaccordeerd.
Was geapost: De jaarlijksche impost van een honderd veertig guldens, so als de respective
Grutters aan de Stad verschuldigd zijn, word aan den zelven over de jaare achtien honderd, en
dus ingegaan in den zelven jaare achtien honderd, en geeindigd op 1o Meij achtienhonderd
een, aan de Supplianten uit goede consideratien geremitteerd: Terwijl in het verzoek,
strekkende tot vermindering van voorschreven jaarlijksche impost voor het vervolg; niet kan
worden getreeden, en het zelve dienvolgens word afgeslagen door deezen.

929. Den 22 Julij 1802, fol.243.
Op het Request van Berend Telder, Meester van de Zweep tot de Buiten Kerk, te kennen
gevende dat hij door het stilstaan van den dienst in dezelve Kerk veele schade lijdt, en hij
echter het zelfde welke thans in de Broeder Kerk alleen als te vooren in de beiden Kerken
moet verrigten, en daarbij jaarlijks van zijnen post moet uitkeeren eene som van f.25 - 5 –
begrootende dezelve zijne schade jaarlijksch op ruim f.100 - : - , dienvolgens verzoekende een
jaarlijks dedoumagement te mogen genieten, of te
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Was geapost: Op het Rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads Ecclesiastique
goederen wordt aan den Requestrant toegelegd eene som van vijftig guldens eens, te betalen
door den Ontfanger van dezer Stads Ecclesiastique goederen.

930. Den 2 Augustus 1802, fol.243vo.
Op het Request van Thijs Wagterveld, in zijn qualiteit van voogd over de onmondige kinderen
van Johannes Kiers, verzoekende om geallegeerde redenen dat de som van f.1000 - : - door
Joh. Kiers op den 7 Feb(ruarij) 1799 aan zijn kinderen bewezen en op zijn huis gevestigd met
kennis en genoegen aan den Requestrant opnieuw moge worden gevestigd; of indien dezelve
som reeds door een ander verbeurd mogt zijn opgeschoten, de Requestrant als dan onkent
deze handeling moge verklaard worden onverantwoordelijk te zijn; of anders dat de
Requestrant van zijne voogdije moge worden ontslagen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de
Requestrant door deze ontslagen van zijne voogdijschap over de kinderen van Joh(annes)
Kiers bij wijlen Hilligje de Goede in echt verwekt, mits doende aan den vader behoorlijke
rekening van zijne gehouden administratie.

931. Den 2 Augustus 1802, fol.244.
Op het Request van H. Pastoor, als Administrator namens de erfgenamen van het Knoppers of
Rijswijks Slag in Dronthen, te kennen gevende dat uit tegenstaande gerichtelijke intradictie
door hem Requestrant gedaan aan A. Beek, aannemer van het werk ter reparatie van den
Zwarten Dijk om geene aarde uit gemelde Slag te haalen, voor en aleer er eene afmeeting of
rooijing ware geschied, gemeldde aannemer daarmede voortgaat, over zulks verzoekende, dat
van wegen deze vergadering door deskundigen en onpartijdigen een rooijing of afmeeting
mogen geschieden.
Was geapost: De Municipaliteit, over het verzoek van den Requestrant deskundigen en
onpartijdigen gehoord hebbende, verklaart, dat de Requestrant voorals nog geen grond van
bezwaar heeft.

932. Den 5 Augustus 1802, fol.244vo.
Op het Request van Wilhelmina van Hees, weduwe van Gerrit ten Hove, verzoekende als bij
Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Heiligen Geesten Gasthuis wordt de
Kostgevers proeve, zo aan wijlen haaren zoon Jac(ob) ten Hove geaccordeerd is geweest, aan
de Requestrante gecontinueerd.

933. Den 5 Augustus 1802, fol.244vo.
Op het Request van Moses Israël Cohen, verzoekende vrijheid om een huisje staande agter het
huis, genaamd De Blaauwe Hand, en uitkomende in de Hofstraat te mogen afbreken, er een
open lucht van te maken en een cierlijken muur aan de straat op te trekken.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, mits de opmetzeling van den muur aan
de straat behoorlijk en met overleg van dezer Stads Architect begonnen en voleindgd worden.
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934. Den 5 Augustus 1802, fol.244vo.
Op het Request van Claas Visscher Moulin, en Bernardus van der Wal, in qualiteit als
voogden over wijlen Jacob ten Hove op den 18 Julij overleden, verzoekende, dat de Ontfanger
van dezer Stads Domeinen moge geautoriseerd worden, om aan de Requestranten te betalen
het loopende jaar intrest ad f.28 - : - van zodanige lijfrente groot f.400 - : - als de dato 16
Jann(uarij) 1793 ten name van voorschreven Jacob ten Hove genegotieerd is.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word de Ontfanger dezer Stads
Domeinen geautoriseerd om het sterfjaar aan de Supplianten ten behoeve hunner pupil, tegens
overgave der Recepisse, uit goede consideratie te voldoen.

935. Den 5 Augustus 1802, fol.245.
Op het Request van Hendrica Ruttink, als gehuwd met Coenraad de Wolf, te kennen gevende,
dat zij, na veele mishandelingen van haaren man en deszelfs ouders te hebben doorgestaan,
heeft moeten ondervinden dat haar man haar en haar twee kinderen ongeveer zes weeken en
geleden, heeft verlaten en clandestin vertrokken is, zonder dat zij van zijn tegenwoordig
verblijf iets weet; dat zij thans ongelukkiglijk tegen haaren man moeten in rechten
procedeeren, zich echter buiten staat bevindt de gerichtskosten te kunnen dragen, der halven
verzoekende, ter gemelde zaake de Advocaat van Baerle alhier en en Proc. H.N. Grevenstein
te Zwolle haar mogen worden toegevoegd als bedienden pro Deo, voorts, dat aan haar de
gerichts jura mogen worden gecrediteerd, om in cas van onvoorziend sucumbentie
geschonken.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier worden Mr.
C.G. van Baerle en Procurator H.N. Grevenstein geautoriseerd om de Requestrante advocando
ter gelibelleerder zaake te bedienen, dog buiten kosten van deze Stad, en zullen de Gerichtjura
tot uitdragt van zaaken worden gecrediteerd.

936. Den 9 Augustus 1802, fol.245vo.
Op het Request van Mr. G.J. van Wijhe, verzoekende zo als
Was geapost: Mr. G.J.van Wijhe wordt door dezen geadmitteerd, om advocano partijen in
zaken voor het gericht van deze Stad advocando te bedienen.

937. Den 9 Augustus 1802, fol.(246a).
Op het Request van Peter Claassen, verzoekende, zodanig een tweede erve leggende te
Sellemuiden als hij van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis gepagt
heeft voor 24 jaaren, waarvan drie verloopen zijn, tegen eene som van f.120 - : - en twee
agten deelen boter jaarlijks, benevens de onraaden en uitgangen ten laste de meijer, te mogen
overdoen aan Gerrit Alberts op dezelfde conditien.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis,
wordt aan Gerrit Alberts de pagt van het gelibelleerde erve geaccordeerd in de plaats van
Peter Claassen, op de zelfde voorwaarden, mits betaalende de gewoone plakkegelden en
stellende borgen ten genoegen der Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharina Gasthuis.

938. Den 9 Augustus 1802, fol.(246a).
Op den Requeste van E. Moulin en A. Boeve Jr., in qualiteit van Curatoren in den insolvente
gebandonneerde boedel van den geaufugeerde Philip Meijer, daarbij te kennen gevende, hoe
het hun uit de weinige agtergelatene goederen was voorgekoomen, dat zo als zulks in
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zodanige gevallen meer plaats had van zijn goederen door medehulpers zoude verdonkert zijn,
en waarin zij versterkt zijn geworden door dien hun en de gezamentlijke crediteuren ter ooren
was gekomen, dat eenige goederen van die Philip Meier door een onverwagt toeval ende tot
een verzekerde bewaring waren genomen; en dat de crediteuren daarvan onderrigt beslooten
hadden alle middelen aan te wenden tot ontdekking daarvan, dewijl het welzijn van het
algemeen vordert dat diergelijke kwade practijken worde te keer gegaan en dat zodanige
diefte zo veel mogelijk word opgespoort en gecorrigeert: dat zij Requestranten, alvorens iets
anders te ondernemen; de vrijheid namen zig aan deeze vergadering te adresseeren en in naam
van de gezamentlijke uithebberen des boedels van voorn. Ph. Meier te verzoeken extracten of
copien van alle informatien, die bij deze vergadering mogten genomen zijn, aangaande de
persoonen bij wien goederen van dezelve ondekt en gevonden zijn, van de bewijzen ter
overtuiging van dezelvde persoonen, van de meerdere ondekkingen aangaande de nog
verborgene goederen, en hetgeen de vergadering verder zoude oordeelen dienstig te zijn.
Was geapost: [ op fol.246b] De Municipaliteit, met de Requestranten ten vollen overtuigd
zijnde van de noodzakelijkheid dat zodanig frauduleuse handelingen, als mogelijk bij het
ontvlugten van den gelibelleerde Philip Meijer hebben plaats gehad, ondekt en gecorrigeert
worden, heeft dushalven zig verpligt gerekend daar na het nodig onderzoek te laten doen, ten
einde, wanna haar zulks genoegzaam rechten zoude geblijken, daar omtrent als dan te
handelen als zij in goede Justitie meenen te bekoomen dan dewijl die informatien door haar in
officio zijn genoomen of nog zullen genoomen worden; zo kunnen van dezelven geene
extracten of copien aan particulieren worden afgegeeven, maar alleen door haar worden
gebruikt tot handhaving van de goede order en Justitie en dushalven aan het verzoek der
Requestranten niet worden voldaan, aan wien moet worden voldaan, aan wien moet worden
overgelaten om in derzelver qualiteiten omtrent de gelibelleerde boedel zodanig te handelen
als zij ten meesten nutte van de crediteuren zig zullen in staat bevinden.

939. Den 12 Augustus 1802, fol.246bvo.
Op het Request van Jan Kreps, huurder van een maate, gelegen buiten de Veene Poort
noordzijde aan den Bovenbroeksweg regt tegen over de Pelmolen toebehoorende aan het
Geertruid en Catharina Gasthuis, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis
wordt de gelibelleerde maate voor nog zes jaaren in huure geaccordeerd tegen eene
jaarlijksche pagt van negentig guldens, en de gewoone plakkegelden mits stellende borgen ten
genoegens van de Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharina Gasthuis.

940. Den 23 Augustus 1802, fol.246bvo.
Op den requeste van Gerrit Albers, te kennen gevende dat hij van de Geestelijkheid voor de
tijd van tien agtereen volgende jaaren voor eene Sa. van f.310 - : - gepagt hebbende een erve
bij de Veene Riete en als borgen gesteld Hermen Jonker en Gerrit Noorweegen, welke hij
gaarn op dezelvde conditien wilde over doen aan Egbert Jans, verzoekende dat hem zulks
mogt worden gepermitteerd en dien ten gevolgen hij en zijn borgen daarvan ontslagen en als
nieuwe meier aangesteld gem(elde) Egbert Jans dus tot borgen benoemd Jan Jans Knol en
Lubbert Jans Paardeboer.
Was geapost: Op het rapport van Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique goederen wordt
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zo als het legd.
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941. Den 23 Augustus 1802, fol.247.
Op het Request van Hendrik Brinkmeijer, geboortig van Borgholds hanzen, verzoekende
inwooning binnen deze Stad.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, wordt aan
den Requestrant de verzochte inwooning geaccordeerd, mits dezelve ten genoegen der
Municipaliteit inlevere een acte van indemniteit voor de eerstvolgende zes jaaren, alsmede
een attest van goed gedrag, van de Regering der plaats, als waar hij zich het laatst met de
woon opgehouden heeft.

942. Den 26 Augustus 1802, fol.247vo.
Op den Requeste van Maria Schrik, huisvrouw van J. Spree, geadsisteerd met Dr. C.G. van
Baerle als haar bediende advocaat, te kennen gevende, dat zij een reeks van jaren oneindige
onaangenaamheden en groote mishandelingen van haar man heeft moeten ondergaan, blijkens
2 daarbij overgelegde documenten, dewelke zo ver zijn gegaan, dat zij de onaangenaamen
stap heeft moeten doen om het huis te verlaten en zich ten huize van J. Böhm te begeeven,
waar van zij echter aan den praesident heeft kennis gegeven dat zij om die omstandigheden
voornemens is te verzoeken scheiding van tafel en bed, dog vermeend zulks niet te mogen
doen zonder daartoe verlof bekoomen te hebben en zonder geadsisteerd met een voogd die
haar in rechten zal zal kunnen vergezellen, waarom zij verzogt venia agendi tegen haar man
J. Spree en een Curator ad lites die haar in rechten mag assisteeren.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, wordt de
verzogte venia agendi aan Suppliante tegen haar man geaccordeerd, en aan dezelven
toegevoegd de advocaat Mr. C.G. van Baerle om haar daartoe in rechten te assisteeren.
943. Den 2de September 1802, fol.248.
Op den requeste van J.T.E. van Brandt, als vader en wettige voogd van zijn minderjarigen
dogter Johanna Sepina Wilhelmina Geertruida van Brandt en zij J.S.W.G. van Brandt onder
assistentie van haar vader, te kennen gevende hoe Adolph Pierre Bollaard 2de L(ieutenan)t in
het 2de Bat(aillon) Jagers in dienst dezer Republiek haar zo ver heeft weeten te verzwakken,
dat hij haar tot vleeslijke conversatie heeft weeten over te haalen met dat gevolg, dat zij op
den 29 Meij 1802 van dogter is verlost, dat gem(elde Bollaard, met tegenstaande alle
minelijke aanmaningen weigerd haar te trouwen, overzulks zig verpligt vind aan deezen
vergadering te vervoegen en te concludeeren dat de gereg(te) om zijn minderjarigheid onder
adsistentie van een Curator ad lites, die requestranten verzoeken dat aan hem bij apostille
moge worden toegevoegd, zal worden gecondemneerd om haar te trouwen.
Was geapost: Naardien de beklaagde als minderjaarig onder de magt van zijn vader staat,
zonder wiens authorisatie en concent hij in recht niet kan ontvangen worden; zoo kan op het
verzoek ten requeste gedaan voor alsnog niet worden gedisponeerd.
944. Den 6de Saeptember 1802, fol.248vo.
Op den Requeste van Jacob Tebberen te Hasselt, te kennen gevende, dat hij in het gepasseerde
jaar 1801 van de Curatoren van wijlen C. van Guldenaar heeft gekogt een oud vervallen
huisje, staande in Gem(elde) Stad op het Zogenaamde Eijland hetwelk hem met geen ander
bezwaar, dan het ordinaire vuurstede geld, is verkogt dan dat hij onlangs door den Ontvanger
van de Geestelijkheid deeze Stad is aangesprooken geworden voor een zekere uitgang of thins
a f.2 - 16 - ‟s jaarlijks uit gem(eld) huisje aan voorzeide Geestelijkheid competeerende, en
waarvan nog 5 jaaren zouden ten agteren zijn, en daar hij daarvan onkundig is geweest en
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buiten staat om dezelve te kunnen betalen overzulks verzoekende dat gem(elde) vijf jaaren
uitgang hem mogten worden geremitteerd.
Was geapost: Op het rapport van Gecomm(itteerden) tot de Ecclesiastique goederen, worden
de verzogte vijf jaaren uitgang aan den Suppliant geremitteerd.

945. Den 13 September 1802, fol.249.
Op het Request van de Kerkmeesters van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, te kennen
gevende, dat Albert Jans , Meijer op het erve Oenen twee jaaren ten agteren is in zijne
pagtpenningen, zonder dat zij kans zien om dien schuld betaald te krijgen, verzoekende over
zulks geautoriseerd te worden, om denzelven Meijer zijn huis voor die agterstallige
pagtpenningen gerichtelijk te doen verbinden, ten einde hem de voldoening zijner
pagtpenningen voor het vervolg te faciliteeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis
worden de Requestranten geautoriseerd ten fine als bij requeste vermeld.

946. Den 13 September 1802, fol.249.
Op het Request van de Kerkmeesteren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis,
verzoekende de approbatie dezer Vergadering over eene verkogte Kostkopers proeve aan
Ditmarum Sauer, oud 58 jaaren en Margareta Linthorst, oud 59 jaaren, Ehelieden, voor
f.2200 - : - met de inwooning van een huisjen op de plaats, het uitzicht hebbende op den
Burgwal; onder verders voorwaarden, dat zij beiden te gelijk daarvan mogen profiteeren, en
de langstlevende zulks tot bij zijn afsterven behouden.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis
wordt de verkoop der gelibelleerde Kostkopers proeve door dezen; op de ten requeste
vermelde voorwaarden, geaccordeerd.

947. Den 16 September 1802, fol.249vo.
Op den Requeste van Helena van Gog, wede van Jan Ruitenberg, te kennen gevende dat zij
bij testament op den 6 December 1800 heeft aangesteld gehad tot executeuren van haar
testament heeft aangesteld Mr. C.G. van Baerle en Jan Hendrik Beernink, dog dat zij daar
omtrent haar keuze wilde veranderen en mids dien in hun plaats aanstelde de Burgers Willem
Tieerts ter Wolde en Andries van der Horst, verzoekende dat dezelve daartoe mogten worden
goedgekeurd.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd zoals het legd, en dien
ten gevolge de persoonen van Willem Tieerts ter Wolde en Andries van der Horst
gequalificeert als daarbij vermeld.

948. Den 16 September 1802, fol.250.
Op den requeste van den Ontvanger van de Ecclesiastique goederen R.J. Woltgraft, te kennen
gevende, hoe hij in den jaare 1800, als administreerende, het Comptoir van zijn praedecesseur
in handen van den Proc(ureur) H.N. Grevenstein had gesteld eene praetensie van de
Geestelijkheid op het erve Bornt onder ter Heino gelegen wegens eenige verscheenen jaaren
thins of iutgang a f.26 - : - ‟s jaars: dat hij Req(uestrant) vergeefs verscheiden reizen
gem(elde) Pr(ocureur) heeft aangezet tot het invorderen van die penningen; eindelijk ontwaar
wordende dat gem(eld) erve en goed was verkogt, zig heeft geadresseert gehad aan de
Scholtus onder wiens antwoord gebleek dat de aangaave van dien praetensie door den
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Pr(ocureur) Grevenstein niet was gedaan en dat door den Adviseur daarop geene reflexie kon
worden geslagen: dat ook de kooper oordeelde tot de betaling van de agterstallige vijf jaaren
niet verpligtelijk kunnende alles geblijken uit de door hem Req(uestrant) hier bij overgelegde
stukken: En daar door hem Req(uestrant) alles was aangewend hetgeen hij had kunnen doen,
zo verzogt dat de vergadering die zaak als de haare wilde beschouwen en de thans
agterstallige 5 jaaren verscheenen Paaschen 1798, 99, 1800, 1801 en 1802 door middelen
rechtens te doen invorderen of anders te handelen als dezelven zou oordeelen te behooren en
de Req(uestrant) inmiddels te verklaaren voor diligent.
Was geapost: Op het rapport van de Gecomm(itteerden) tot deezer Stads Geestelijke
goederen wordt de Supp(liant) omtrent de invordering van de gelibelleerde agterstallige thins
of uitgang verscheenen Paaschen 1798, 1799, 1800, 1801 en 1802, uit hoofde van de door
hem daartoe gedaane demarches, diligent verklaard, en gequalifeceert om bij het sluiten van
de boeken de ontvangsten van die jaaren daar mede te doen verminderen, echter met last om,
wanneer dezelve naderhand nog mogten worden voldaan in extraordinair ontvangst van
zodanig lopend jaar weder in te brengen.

949. Den 23 September 1802, fol.250vo.
Op den requeste van Barteld Jans van der Kolk en deszelfs vrouw Aaltje Jans beiden oud 70
jaaren en woonagtig binnen deze stad, verzoekende approbatie van een contract met de
Kerkmeesters van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis aangegaan over een Kostgevers proeve
voor ieder van hun en de inwooning in het agterste huisje van het zogenaamd lange huis
noordzijde, voorts vrijheid van werken mits daarvoor betalende op 1mo Maij aanstaande de
Sa. van f.575 - : - eens, zodanig dat Supplianten over hunnen nalatenschap de vrije dispositie
voorbehouden.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd zo als het legd.

950. Den 23 September 1802, fol.251.
Op het Request van Andries Croese, pagter van eene Maate aan dezer Stadscingel gelegen en
toebehoorende aan het Geert(ruid) en Cath(arina) Gasthuis, verzoekende continuatie der pagt
voor nog een pagtjaar van zes jaaren, onder voorwaarden van verdere verbetering en meerdere
betaling.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis,
wordt de gelibelleerde Maate voor nog zes jaaren in huure geaccordeerd aan den
Requestrant, tegen eene Jaarlijksche pagt van tagtig guldens en de gewoone plakkegelden,
mits stellende Borgen ten genoegen van de Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharina
Gasthuis.

951. Den 23 September 1802, fol.251vo.
Op het Request van Jannes Schallenberg, huurder van eene Maate toebehoorende aan het
Geertr(uid) en Cath(arina) Gasthuis, verzoekende de continuatie van huur voor nog een
pagtjaar, onder aanbod van vijf guldens verhooging voor elk jaar.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Geert(ruid) en Cath(arina) Gasthuis
wordt de gelibelleerde Maate voor nog zes jaaren aan de Requestrant in huure geaccordeerd,
tegen eene jaarlijksche pagt van zestig guldens, en de gewoone plakkegelden; mits stellende
borgen ten genoegen van de Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharina Gasthuis.
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952. Den 30 September 1802, fol.251vo.
Op den requeste van de wede Aart Egbers, te kennen gevende, hoe zij benevens haar zoon
Jacob Aarts zig in zodanige armoedige staat bevinden dat zij buiten staat zijnde de 3 jaarige
verschuldigde uitgang aan de Geestelijkheid over de jaaren versch(eenen) Paaschen 1800,
1801 en 1802 a f.5 - : - jaarlijks te kunnen voldoen, verzoekende over zulks dat hun dezelve
mogen worden geremitteerd.
Was geapost: Op het rapport van de Gecomm(itteerden) tot deze Ecclesiastique goederen
wordt verstaan, dat wanneer Suppliante aan den Ontvanger zullen hebben voldaan het jaar
verscheenen Paaschen 1802 hun alsdan de jaaren verscheenen Paaschen 1800 en 1802
geremitteerd.

953. Den 11 October 1802, fol.252.
Op het Request van J. Storm, J. Dekker en W. Avink, Executeuren in den boedel van wijlen
Wolter Nederbos, te kennen gevende, dat hun voor derzelfs woonhuis is, hetgeen reeds in
publieke veiling geweest is, thans aangeboden is negenhonderd guldens, verzoekende, als bij
apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de
gelibelleerde verkoop bij dezen geapprobeerd.

954. Den 14 October 1802, fol.252.
Op den Requeste van Hendrik Geerts, als voogd over de minderjaarige zoon van wijlen
Willem Petersen Bos en Aaltje Gerrits, verzoekende approbatie: zo ver der derzelver pupil
aangaat van het verkoop van huis en hof gelegen te Brunnepe op zodanige conditien als bij
het overgelegde contract was bepaald.
Was geapost: Op het rapport van Hoofdlieden in der Hagen word de gelibelleerde koop,
volgens het daarbij het afgelegde contract met het exhibitum hujus diei getekend voor zo ver
de pupillen aangaat, geapprobeert.

955. Den 21 October 1802, fol.252vo.
Op het Request van Jan Stuurman, als in huwelijk hebbende Maria Willemina de Haan, als
mede noemens Wilhelmina en Johanna Jacoba Haijne, zijnde den laatste huisvrouw van J.R.
Oostheim, verzoekende als bij apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier, wordt aan de
Requestranten geaccordeerd den boedel van wijlen hunne moeder Maria Kuijlets, laatst
weduwe van Wilhelm Haijne onder beneficie van inventaris te aanvaarden als naar rechten.

956. Den 21 October 1802, fol.252vo.
Op het Request van Izaak Gompets, te Amsterdam in ondertrouw opgenomen, verzoekende,
uit hoofde hij na voltrekking van zijn huwelijk uit de Stad moet en hij daarom zijn huwelijk
wenschte te verhaasten, dat op aanstaanden Zaterdag zijne twee eerste geboden ter zelver tijd
mogen geproclameerd worden.
Was geapost: Op het verzoek ten Requeste gedaan kan niet getreden worden.

957. Den 18 October 1802, fol.253.
Op het Request van Zwaantje Ruitenberg, verzoekende als bij Apostille.
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Was geapost: De Buitenvaders van het Armen Weeshuis worden voor dezen geautoriseerd,
om Geertruid Remmering, nagelatene dogter van Harmen Remmering en Lubbertje
Ruitenberg, in leven Ehelieden, in het zelve Weeshuis op te nemen en te verpleegen.

958. Den 22 October 1802, fol.253.
Op het request van G.J. Berghuis en G. Beijerink, verzoekende om geallegeerde redenen in
hunne qualiteit van Buitenvaders van het Armen Weeshuis een subsidie van, een duizend of
twaalf honderd guldens.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis, worden de
Requestranten in hunne qualiteit door dezen geautoriseerd om, ten behoeve van het zelve
Weeshuis te negotieeren eene som van een duizend guldens, tegen een behoorlijke rente, het
zij op jaar of maandgeld, onder verband van zodanige vaste goederen, aan het zelve Weeshuis
behorende, als zij zullen noodzaakelijk dienstig oordeelen.

959. Den 28 October 1802, fol.253vo.
Op het Request van Peter Jans, Pagter van de Hagen bij Grafhorst, toebehoorende aan de
Groot Burger Weezen dezer Stad, verzoekende, op grond van aangewende verbeteringen, en
onder belofte van een sloot te graven, de andere gruppen met die aarde aan te vullen en er een
weijde kamp van te maken, de opgemelde Hagen voor een dubbeld pagtjaar in huure te
mogen hebben.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Groot Burger Weeshuis wordt
verstaan, dat wanneer de Requestrant de gelibelleerde verbetering zal in het werk gesteld en
ten genoegen der verhuurderen zal volvoerd hebben, aan deszelfs verzoek door de
verhuurderen zal voldaan worden, mits hij de gewoone plakkegelden, bij het ingaan van het
tweede pagtjaar, betaale.

960. Den 28 October 1802, fol.254.
Op het Request van Jan Alferink, thans woonende te Alkmaar, verzoekende met het Klein
Burgerrecht dezer Stad gebeneficeerd te worden, tegen betaling der jura daar toe staande.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

961. Den 28 October 1802, fol.254.
Op het verzoek van Jacob Gerrits, pagter van een stuk land op Oenen No.56 toebehoorende
aan dezer Stad Geestelijkheid, te kennen gevende, dat hij bij gelegenheid van het verhoogen
van den Slaaperweg, veele schaaden geleden heeft, door het overrijden met de wagens over
zijn land, dienvolgens verzoekende om eenig remis.
Was geapost: Op het rapport van de Gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique
goederen wordt aan den Requestrant, uit hoofde ten renqueste vermeld, geremitteerd eene
som van twintig guldens, te korten aan zijne verschuldigde pagtpenningen ten comptoire van
dezer Stads ecclesiastique goederen.

962. Den 28 October 1802, fol.254vo.
Op het Request van Liefert van der Veen, Beurtman van Deventer, op Haarlem, Leijden,
Delft, den Haag en Rotterdam en vice versa, te kennen gevende, dat hij in 1785 door de
Regeering dezes Stad is aangesteld om ook van hier op voorschrevenne Steden en van daar
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terug op hier, goederen in te laden en te transporteeren, doch dat die aanstellings acte in het
ongereden geraakt zijnde, hij verzoekt met eene nieuwe aanstellings acte tot het waarnemen
van gemeldde veer begunstigd te worden.
Was geapost: Aan den Requestrant wordt door dezen toegestaan, om van hier naar de
gelibelleerde plaatsen, en van daar herwaards, met zijn voerschip, goederen te vervoeren en
derzelve zo hier als daar ter plaatsen te te laden en te lossen.

963. Den 1 November 1802, fol.254vo.
Op het Request van de Kerkmeesters van het Geert(ruid) en Cath(arina) Gasthuis, te kennen
gevende, dat hij aan dat hij aan Willem Houwert, oud 66 jaaren, en desselfs huisvrouw oud 61
jaaren verkogt hebben twee Kostkopers proeven voor eene som van dre duizend guldens, op
voorwaarde, dat wanneer er een huisje open valt op de lange zijde of aan den Burgwal, tot
genoegen der koopers, zij daarvan zullen kunnen gebruik maken, en onder verder beding, dat
wanneer zij uit de stad gaan, hetzij om plaisir of affaires, zij hunne portie verliezen,
verzoekende daarover de goedkeuring dezer vergadering.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis
wordt de gelibelleerde verkoop op de voorwaarden ten requeste vermeld, door dezen
geapprobeerd.

964. Den 2 November 1802, fol.255.
Op het Request van J.P. Book, verzoekende opnieuw om schadeloosstelling, wegens zijnen
gemaakte kosten geduurende zijne detensie in het tuchthuis te Zwolle, en om eene spoedigen
dispositie al of niet, zullende hij zich anderszins, (hoewel ongaarne) aan hoogen collegien
moeten adresseeren.
Was geapost: Wordt gepersisteerd bij de Resolutie dezer Vergadering de dato 10 Junij 1799.

965. Den 13 November 1802, fol. 255vo.
Op het Request van de wede G.S. Mulder zoon en Co., zoveel noodig gesterkt met Dr. C.G.
van Baerle, te kennen gevende, dat zij tegen Michiel Isaac heeft doen procedeeren ter
bekoming van f.627 - 1 - cum usuriset expensis, met dat gevolg, dat de geeffectueerde
executie niet heeft kunnen voldoen, zo dat zij voorschreven haaren debiteurs bij insinuatie
nader heeft doen sommeeren, om aanwijzingen van goederen te doen, waaraan hij de executie
zoude kunnen laten dirigeeren, doch daar aan niet voldaan zijnde, zij genoodzaakt geworden
is te procedeeren ingevolge Landrechte 1D.F. 21 ac:6 dienvolgens verzoekende, dat de
persoon van Michiel Isaac op kosten van de Remonstrante mag worden geplaatst in besloten
gijzeling, en dat de noodige secreete autorisatie tot het doen der approbensie onverwijld op
den Schout bij Wacht mag worden verleend.
Was geapost: Wordt verstaan, dat voor het effectueeren van de verzogte gijzeling zal
gezor(g)d worden.

966. Den 15 November 1802, fol.256.
Op het Request van Berend Maurits Eman en Maria Rokes, Ehelieden, de eerste oud 58 da
anere 50 jaaren, verzoekende de approbatie dezer vergadering wegens eene Kostkopers
proeve in het Heiligen Geesten Gasthuis, van de Kerkmeesteren van het zelve Gasthuis, door
hun aangekogt op voorwaarden, dat zij beiden zullen genieten eene Kostkopers proeve en de
inwooning in eene der Kostkopers wooningen welke bij overlijden de eerste zal vacant
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worden, met uitzondering echter van die welke thans door de wede Kamerling wordt
bewoond; en dat zij daar voor zullen betalen f.2200 - : - de eene halfscheid te betalen 1
Jan(uarij) 1803 en de ander op 1mo Mei daaraanvolgende.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Heiligen Geesten Gasthuis wordt de
gelibelleerde koop geapprobeerd op de ten requeste gespecificerde voorwaarden.

967. Den 2 December 1802, fol.256.
Op de Requeste van G. Vrieseweg (en) J. Bruins, verzoekende remissie van 3 jaaren uitgang
verscheenen Paaschen 1799, 1800 en 1801 gaande uit derzelve woonhuis ad f.7 - : - jaarlijks,
en een klein huisje westwaards van de Hagenpoort ter Sa. van veertien stuivers.
Was geapost: De gelibelleerde jaaren 1799, 1800 en 1801 worden thans nog uit goede
consideratien geremitteerd, edog voor de laatste reis, en in verwagting dat de Supplianten in
het vervolg voor de prompte betaling derzelver zal zorg dragen.

968. Den 20 December 1802, fol.256vo.
Op het Request van Izaak Davids, te kennen gevende, dat hij met Izaak Hompes verschil heeft
over eene qualiteit vleesch, het geen hij weigert aan te nemen, waarom hij hetzelve in
Gerichtsbewaar gesteld heeft: verzoekende daar dat vleesch onmisbaar onder de verderfelijke
waaren behoort, gequalificeerd te worden, om hetzelve door den Vendumeester ten overstaan
van een Roedendrager en dus gerichtelijk in het opebaar aan de meestbiedende te doen
verkoopen.
Was geapost: Wordt aan den Requestrant toegestaan het gelibelleerde vleesch door den
Vendumeester gerichtelijk te doen verkoopen, mits de daarvan geprovenieerde penningen
geconsigneerd worden ter Secretarie dezer Stad, tot uitdragt van zaaken.

969. Den 23 December 1802, fol.257.
Op het Request van Maria Schrik, gesepareerde huisvrouw van J. Spree, te kennen gevende,
dat de tusschen haar haaren voornoemden Eheman litis pendent geweest zijnde geschillen
over het bekomen van scheiding van tafel, bed en inwooning en goederen afgedaan zijnde, zij
de vrijheid neemt te verzoeken, dat alle memorien en kondschappen ter haar instantie
ingewonnen mogen worden uitgereikt, en hetgeen opzigtelijk deze zaak te prothocolle van
deze van deze Stad of Schoutenbank geregistreerd mag zijn moge worden geroijeerd, opdat er
geene traies van die zaak meer overblijven of te vinden zijn.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, wordt
verstaan, dat op het verzoek ten requeste gedaan niet kan worden gedisponeerd, zo lange het
niet zal gebleken zijn, dat de beide daarbij geinterresseerde partijen dien aangaande
instemmen, of zich ter dezer Vergadering niet nader zullen hebben geaddresseerd.

970. Den 23 December 1802, fol.257vo.
Op het Request van den Stads Med. Doctor Joh. Wolfg. Heppe, verzoekende, om geallegeerde
redenen, uit het nadeel van het begraven in de kerken en op kerkhoven binnen de Steden
gededuceerd, dat het hem vergund moge worden eene plaats op het Cellebroeder bolwek
alwaar zijn lijk in afzondering van de verkeering en nabijheid van menschen, zal mogen
rusten.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars dezer Stad wordt het verzoek ten requeste
gedaan door dezen geaccordeerd, en wordt dien ten gevolge aan den Requestrant vergund, na
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deszelfs overlijden, hetgeen men, speciaal uit hofde van deszelfs verdiensten in zijnen post,
wenscht, dat nog verre moge afzijn, alhier op het Cellebroeders bolwerk begraven worden,
mits de gewoone kerken gerechtigheden voldaan worden.

971. Den 23 December 1802, fol.257vo.
Op het Request van Jacobigje Daniels Bek, wede van Louw van de Weerdt, verzoekende, uit
hoofde van het overlijden van haaren man als bij Apostille.
Was geapost: Op het Rapport van de Schutmeester wordt aan de Requestrante toegestaan,
om voor haar rekening en ter haarer verantwoording het veer van hier op Deventer vice versa
door een bekwaam persoon als knecht te laten waarnemen.

972. Den 23 December 1802, fol.258.
Op het Request van J.P. Book, andermaal verzoekende om schadevergoeding wegens de
kosten zijner detentie in het Provinciaal tuchthuis.
Was geapost: Wordt gepersisteerd, bij de Resolutie van 10 Junij 1799 en apostille van 2
November 1802.

973. Den 27 December 1802, fol.258.
Op het Request van Peter Harms qq, te kennen gevende, dat hij zich te vooren reeds ter dezer
vergadering geaddresseerd had, met verzoek, dat de vergadering hem geliefde aan te eigenen
en zodanige som van f.104 - 8 – als anders van het Departementaal Gerichtshof van den
Ouden IJssel, aan Dirk Ekkelboom zouden hebben gecompeteerd, doch waarop hij requestrant
qq uit kracht van recht van executie vermeent aanspraak te kunnen maken; dat hij thans
vernomen hebbende, dat die penningen waarop door hem Requestrant qq legaal interdict is
gedaan, onder den Roedendrager van Rhoden zijn berustende, verzoekende derhalven dat op
de in zijn voorig request verzochte conclusie moge worden gedisponeerd.
Was geapost: De Requestrant wordt gerenvoijeerd naar de ordinairis cours van justitie.

974. Den 27 December 1802, fol.258vo.
Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier, op het Request van Gerbrand
Cornelis, verzoekende de approbatie dezer vergadering, op de aankoop van een huis van de
voogden van de kinderen van wijlen Dirk Jansen Jonker, in gevolge daar bij overgelegd
koopcontract, hetgeen met het exhibitum van heden is getekend.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het
gelibelleerde koopcontract door dezen geapprobeerd.

975. Den 30 December 1802, fol.258vo.
Op het Request van Philippus Coopsen, te kennen gevende, dat hij bezig zijnde met het
vernieuwen van het hek voor zijn huis en hof genaamd Werkzicht, buiten de Haagen poort,
daarin verhinderd is door een richtelijk interdict, om daarmede tot nader order te
supesedeeren; dat hij ter goeder trouw gemeend heeft, dat hetzelve hek door hem gezet wierd
op de zelfde plaats, waar het te vooren gestaan heeft, weshalven hij verzoekt, dat het hem
moge gepermitteerd zijn, om hetzelve hek, wanneer hij met het zetten ervan al eenigzins
verder mogt gegaan zijn, dan hem naar rechten toekwam, te mogen laten staan ter plaatse,
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alwaar het zich thans bevind, alzoo daardoor toch geene stoornis aan de publique passage
wordt toegebragt.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van den Hage(n) wordt aan den
Requestrant toegestaan, met het plaatsen van het gelibelleerde hek te doen voortgaan, zo als
dat werk thans begonnen is, onder beding echter, dat dezelve zal gehouden zijn. Hetzelve hek
op de nadere dispositie dezer vergadering weder op de plaats, waar het te vooren gestaan
heeft, te doen verzetten.

976. Den 13 Januarij 1803, fol.259.
Op het Request van W.L. Hoogenberg, wede van J.M. van der Upwich, te kennen gevende,
dat zij van voornemens is de wandeling voor het huis aan den Zandberg in den
tegenwoordigen smaak aan te leggen, doch daartoe nodig heeft een hoekje gronds liggende
agter haar tuinmans wooning, verzoekende, het zelve in erfpagt te mogen hebben tegen eene
jaarlijksche huur of thins.
Was geapost: Op het Rapport van de gecommitteerden tot de zaaken van den Beld, wordt
aan de Requestrante het gelibelleerde hoekje gronds, lang tien roeden en breed op het midden
twee en een halve roeden, gelegen aan den Zandberg agter de tuinmanswooning van de
Requestrante, tusschen de allee van den Zandberg aan die van de Requestrante door dezen in
erfpagt toegestaan tegen een jaarlijksche canon van drie goud guldens; ten behoeve van den
Beld zullende voor den eerste maal verscheenen zijn op Paaschen 1804.

977. Den 17 Januarij 1803, fol.259vo.
Op het Request van de gezamenlijke Grutters binnen deze Stad woonachtig, verzoekende,
wegens de enorme duurte der Boekwijte, en daardoor veroorzaakt verzuimend debiet in die
waaren, remissie van de Stads accijs van de Boekweijte door hun gebroken wordende
ad f.140 - : - loopende vanaf 1 Mai 1800 tot ultimo April 1801.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ter requeste
gedaan door dezen gedeclineerd.

978. Den 20 Januarij 1803, fol.259vo.
Op het request van Peter Harms qq geregistreerd sub 27 Dec(ember) 1802.
Was geapost: Bij resumtie nader gedelibereerd zijnde op het verzoek ten requeste vervat, en
daar over zijnde gehoord het rapport van de leden ter dezer zaake gecommitteerd, is goed
gevonden zij voorschreven apostille te persisteeren, zo dat die ten gevolge de Requestrant
gehouden is naar teneur dezelve, en in gevolge Stadsrecht, van veertien dagen tot veertien
dagen met beslag en aanpanding op de gelibelleerde som van een honderd en vier guldens en
agtien stuivers onder den Roededrager van Rhooden berustende te procedeeren aan dezer
Stads Hooge bank, en verders te handelen naar zijnen raade.

979. Den 20 Januarij 1803, fol.260.
Op het Request van Jan Harms Bolt en Trijntje Harms Hollander, Ehelieden te IJsselmuiden
woonachtig, verzoekende inwooning binnen deze Stad.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt aan de
Requestranten de inwooning binnen deze Stad geaccordeerd, mits zij een behoorlijke acte van
indemniteit van de plaats hunner laatste inwooning inleveren.
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980. Den 24 Januarij 1803, fol.260.
Op het Request van de wede van Gerrit Friesendorp, huurderesse van de Ommer tienden
toebehoorende aan het Heil(igen) Geesten Gasthuis voor twaalf mudden jaarlijks, te kennen
gevende, dat in het laatst verlopen saisoen de rogge, boekweite en ander koorn omstreeks
Ommen zodanig zijn vervroren, dat daarvan bijna niets van voorschreven tiende is
geprovenieerd, blijkens een ten requeste geannecteerd attest van de Municipaliteit der Stad
Ommen; dierhalven verzoekende autorisatie op de Kerkmeesteren van voorschreven Gasthuis
om de gelibelleerde pagt van twaalf mudden rogge aan de requestrante te remitteren of
dezelfde te diminuceren naar billikheid.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Heil(igen) Geesten Gasthuis, wordt
het verzoek ten requeste gedaan afgeslagen, doch aan de Requestrante geaccordeerd om in
reeds der uit natura verschuldigde twaalf mudden rogge over den jaare 1802, voor ieder
mudde te betalen de somma van zes guldens, dus te samen twee en zeventig guldens, en
worden de respective Kerkmeesters tot de ontfangst van voorschrevene som kracht dezes
gequalificeerd.

981. Den 27 Januarij 1803, fol.260vo.
Op het Request van Mr. J.A. Valck, te kennen gevende, dat hij voor Advocaat voor Indiën
aangesteld zijnde, dezelve post niet bestaanbaar is met de voortduuring van de curateele,
welke over hem gesteld is, derhalven verzoekende, dat zijne voogden mogen gequalificeerd
worden, tot de verkoop van des Supliants goederen ter betaling zijner schulden, en het overige
des boedels aan hem over te geven en te doen rekening en reliqua.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan geaccordeerd, met dien verstande, dat de boedel zal blijven onder
bekenning der voogden, tot dat dezelve door hun behoorlijk zal zijn geliquideerd, welke ook
dien ten gevolge worden gequalificeerd de goederen zo roerende als onroerende te verkoopen,
rekening en reliqua te doen, en verder ter dezer zaake te verrigten, wat des boedels nooddruft
zal vereisschen.

982. Den 7 Februarij 1803, fol.261.
Op het Request van Egbert de Rooij, te kennen gevende, dat zijn zoon Hermanus de Rooij,
door den Raad der Aziatische Bezittingen aangesteld zijnde als Adsistent, zich tot de reis naar
Indiën moet in staat stellen, dat de zelve zijn zoon thans 17 jaaren oud, betreffende zijne van
des Requestrants algemeenen boedel afgescheidene en bewezene goederen onder de curateele
van Laurens Pastoor en Mr. Buskens zich bevind, doch dat zijn voornoemde zoon, in staat
zijnde zijne zaaken en goederen te kunnen administreeren, van alle voogdije over zijn persoon
en goederen wenscht gelibereerd te zijn. Verzoekende hij Requestrant derhalven, dat deze
vergadering aan zijn voorschreven gelieve te verleenen veniam aecetatis, met dien gevolge,
dat hij van alle voogdije over zijn persoon en goederen gelibereerd en hem de vrije
administratie over zijne goederen gegund moge worden.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
Requestrant ten opzichte van zijn verzoek om veniam aecetatis voor zijnen zoon Harmanus de
Rooij gerenvoijeerd naar het Departementaal Bestuur van Overijssel, doch worden de
voogden van des Requestrants voornoemden zoon door dezen geautoriseerd, om van de
penningen onder hunne administratie zich bevindende, zo veel te besteden als tot deszelfs
uitrusting zal noodig bevonden worden.
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983. Den 17 Februarij 1803, fol.261vo.
Op het Request van Johannes Spree en Mietje Schrik, gesepareerde Ehelieden, te kennen
gevende. Dat zij bij contract hadden bepaald, zich te zullen addresseeren, om geheele
vernietiging van alle spooren der voormaals tusschen hun heden plaats gehad hebbende
onaangenaamheden, derhalven verzoekende, dat alle minuuten van ingewonne Kondschappen
aan de partijen ter wiens instantie dezelve getrokken zijn, mogen worden uitgereikt, en dat
alle hunne handelingen ten prothocolle van de Hooge Schouten Bank geregistreerd mogen
worden geraijeerd.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt
verstaan, dat de minuuten der ingewonne Kondschappen in den proceduure tusschen de
Requestranten gevoerd voor zo veel die ter Secretarie berusten aan dezelve zullen uitgereikt
worden; en zal, wanneer de Requestranten goedvinden bij gerichtelijke acte te verklaaren, dat,
ten einde alzo vernieuwing van oneenigheden voor te komen, zij zich onderling verbinden,
om van geene handelingen ten prothocolle van de Hooge of Schouten Bank ter zelver zaake
geregistreerd, immer tot een voorwerp van verwijt gebruik te maken, bij de onderscheidene
gerichte handelingen in margine denzelven aantekening geschieden, dat dezelve uit kracht van
zodanige verklaring voor geraijeerd gehouden worden.

984. Den 21 Februarij 1803, fol.262.
Op het Request van den Muntmeester Wonneman, te kennen gevende, dat hij in
onderhandeling is wegens het slaan van een partij plaaten tot specien vaoor de Oostindische
Compagnie ter somma van twee a driemaal honderd duizend guldens, doch dat hij daarom zo
zeer en bepaald bedongen wordt, dat hij ieder week op dat werk twintig guldens zoude
moeten bijleggen; dat hij derhalven uit aanmerking van het voordeel dat uit dat werk voor
dezer Stadsburgerij ontstaan zou, verzoekt dat hij moge gesommeerd worden, dat aan hem
betaald worden f.20 - : - per week ter voldoening der te kort komende penningen tot het
zonder der Requestrant nadeel munten der gelibelleerde specien, uit dezer Stads Cas, indien
hij Requestrant op geene andere wijze mogt kunnen gededomageerd worden, of tenminste
hem zoanig provisioneel te excureeren voor f.6 - : - per week voor een Stempelsnijder, ten
einde hij op eenen vaste voet zijne onderhandelingen kan voortzetten.
Was geapost: Aan den Requestrant wordt toegestaan eene som van zes guldens weeklijks tot
loon voor den te emploieeren Stempelsnijder, zonder meer, en zulks van den tijd af, dat het
werk der gelibelleerde muntslag zal begonnen zijn, tot zo lange het zelve werk ten genoegen
van den Magistraat zal voortgezet worden.

985. Den 21 Februarij 1803, fol.262vo.
Op het Request van Pieter Jans Leuwerink, te kennen gevende, dat hij als huurder van den
dijk van uiterdijk aan de Cuinre gelegen aan dezer Stads Geestelijkheid schuldig is voor pagt
en uitgang voor twee jaaren uit zijn woonhuis, te zamen zeven en zeventig guldens en twaalf
stuiver, en hij door den Ontfanger tot betaling zeer dringend aangemaand wordt, doch hij
thans onvermogend is daaraan te kunnen voldoen, biedende echter aan, het agterwezen in vier
termijnen van halfjaar tot halfjaar te voldoen. Verzoekende voorts ontslagen te worden van de
nog vorige jaaren van zijne pagt.
Was geapost: Op het rapport van de gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique
goederen, wordt de Requestrant ontslagen van de pagt van het gelibelleerde land over de
jaaren 1803 en 1804, doch zal de Requestrant gehouden zijn zijne agterstallige pagt en een
uitgang uit zijn huis ter somma van f.77 - 12 – in vier termijnen van halfjaar tot halfjaar aan
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voorschreven Ontfanger te voldoen, zullende de eerste termijn verscheenen zijn primo Mai
1803.

986. Den 21 Februarij 1803, fol.263.
Op het Request van Gerrit Aards, gepagt hebbende een erve aan dezer Stads Geestelijkheid
toebehoorende, te kennen gevende, dat hem tot het overnemen van het zelve erve ontbreekt de
som van f.230 - : - , over zulks verzoekende voorschreven som, op het huis ten behoeve der
Geestelijkheid te mogen vestigen.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten
requeste gedaan gewezen van de hand.

987. Den 21 Februarij 1803, fol.263vo.
Op het Request van de gezamenlijke Grutters, zich opnieuw addresseerende, om gelibelleerd
te worden van de accijs loopende van af 1e Maij 1800 tot ultimo April 1801 ter somma van
f.140 - : - of dat tenminste de halfscheid daarvan aan hun moge geremitteerd worden.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt aan de Requestranten
geremitteerd de som van zeventig guldens, en zulks over het jaar verscheenen ultimo April
1801.

988. Den 21 Februarij 1803, fol.263vo.
Op het Request van Willem Berends van Dijk, pagter van het Stadserve gelegen bij den
opweg aan den Zwartendijk No.62, te kennen gevende, dat hij groote schade geleden heeft
door den storm in November 1801, waardoor de geheele dijk bij zijn erve behoorende is
beschadigd, en het daarbij gelegen land tot reparatie van den dijk veel vergraven is, over zulks
verzoekende deswegens schadeloos gesteld worden.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars wordt verstaan, dat de Requestrant, tot
schadevergoeding, aan zijne verschuldigde pagtpenningen eens zal kunnen en mogen korten
de som van vijf en twintig guldens.

989. Den 21 Februarij 1803, fol.264.
Op het Request van Willem Hendriks in Oosterhout huurder van een stuks lands tegen over
het het Arken Hooft genaamd de Naateers, te kennen gevende, dat hij door het ophoogen van
den weg en de steenstraat veel schade aan zijn land geleden heeft, verzoekende eenige
remissie van de pagtpenningen.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad, wordt aan den Requestrant
geremitteerd de som van zes en dertig guldens, eens aan deszelfs verschuldigde
pagtpenningen te korten.

990. Den 21 Februarij 1803, fol.264.
Op het request van Willem van Heerde, cum suis, verzoekende dat bij de aanstaande
verpagting der Stads erven bepaald worde, dat de Meijers op het Haatland, schoon Groot - of
Buitenburgers zijnde geen melk of ander vee op de Greente zullen mogen opslaan.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad kan in het verzoek ten requeste
gedaan niet getreden worden.
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991. Den 24 Februarij 1803, fol.264vo.
Op het Request van S.D. Stibbe en Elias Levi, ouderlinge der Joodsche Gemeente,
verzoekende als bij apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid word de gelibelleerde
uitgang uit den Jooden Kerk geremitteerd over den jaare 1801.

992. Den 24 Februarij 1803, fol.264vo.
Op het Request van W. Lammers, Roedendrager dezer Stad, te kennen gevende, dat zedert
veele jaaren bij zijne bediening tot een woonplaats behoort de Melkpoort, dan dat dezelve
poort is geapprobeerd en gebruikt geworden tot eene bewaarplaats van crimineele
gevangenen, geduurende den tijd, dat het Departementaal Gerichtshof alhier gesideerd heeft,
waaardoor dezelve geheel onbruikbaar gemaakt is, om door hem zelven of anderen te kunnen
bewoond worden, derhalven verzoekende, dat aan hem in de plaats van gemeldde poort tot
eene wooning, een jaarlijksche somma geld mag worden toegelegd tot het huuren eener
anderewooning.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt aan den Requestrant, voor het
gemis der Melkpoort, toegelegd de som van veertig guldens jaarlijks, waarvan het eerste jaar
zal verscheenen zijn op Michaelis aanstaande.

993. Den 24 Februarij 1803, fol.265.
Op het request van Hermen Nuis en Paulus Bakker, in qualiteit als Administrateurs over de
ouderlijke Fideicommissaire goederen van Berendina Bantjes, wede van Assuerus van den
Noord, te kennen gevende, dat de eerst genoemde, van hier staande te vertrekken, reeds voor
de Hoofdlieden zijne gehoudene administratie van 23 Nov(ember) 1782 tot het einde van
1802 verantwoord heeft, verzoekende over zulks als bij apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Buitenquartier wordt de persoon
van Jan Stuurman door dezen geautoriseerd tot de medeadministratie der gelibelleerde
fideicommissaire erfportien, ten fine en effecte als naar rechten, en zulks in de plaats van
Harmen Nuis, die van dezelve administratie bij dezen wordt ontslagen.

994. Den 28 Februarij 1803, fol.265.
Op het request van Willem Gerrits Kerker, meier van het erve aan den Zandberg gelegen,
toebehoorende aan den Beld, verzoekende continuatie zijner pagt voor nog een pagtjaar.
Was geapost: Op het rapport van de Administratoren van den Beld wordt aan den
Requestrant het gelibelleerde erve op de voorige conditien voor nog tien volgende jaaren in
pagt gecontinueerd, alsmede de huur der twaalf akkers daarbij gelegen, echter tegen de som
van vijf en veertig guldens jaarlijksch in de plaats van agt en dertig guldens, en mits betalende
voor het erve en de akkers de gewoone plakke gelden.

995. Den 3 Maart 1803, fol.265vo.
Op het Request van A. Kroese en J.J. Fels, voogden over den innocenten Dirk Sombergen,
verzoekende de approbatie dezer Vergadering wegens een contract tusschen hun lieden en
Hendrik Hou aangegaan.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt het ten dezen
requeste geannecteerd contract, hetgeen met het exhibitim van heden betekend is, door dezen
geapprobeerd.
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996. Den 3 Maart 1803, fol.265vo.
Op het request van Marrigjen Dubbelds, oud 24 jaaren, verzoekende om brieven van
voorschrijving bij het Departementaal Bestuur van Overijssel ten einde te obstineeren veniam
aetatis.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier zal aan het verzoek
van de Requestrante voldaan, en aande zelve de verzochte brieven van voorschrijving ter hand
gesteld worden.

997. Den 3 Maart 1803, fol.266.
Op het request van Helena Rieseveld, weduwe van Joannes Wilhelmus van Romunde,
verzoekende om brieven van voorschrijving bij het Departementaal Bestuur van Overijssel ten
einde haare zoon Richardus van Romunde thans negentien jaaren oud, moge obstitueeren
veniam aetatis.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier zal aan den
Requestrante verzoek voldaan, en aan dezelve de verzochte brieven van voorschrijving ter
hand gesteld worden.

998. Den 7 Maart 1803, fol.266.
Op het Request van Boudewijn van Nes en Hendrina Noordenburg, Ehelieden, de eerste oud
73 en de tweede 75 jaaren, verzoekende dat de Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten
Gasthuis mogen gequalificeerd worden om aan hun beiden te verleenen eene Kostkopers
proeve voor elk ven hun beiden en de inwooning in gemeldde Gasthuis in het tweede
openvallende Kostkopers vertrek hetzij boven of beneden, doch zo zulks boven mogt vallen
om dan bij voorkomende gelegenheid zodanig boven vertrek tegen een beneden vertrek te
mogen verruilen, en zulks tegen de som van twee duizend guldens, betaalbaar in September
aanstaande.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Heiligen Geesten Gasthuis wordt
het verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd, en worden de Kerkmeesteren van het
voorschreven Gasthuis gequalificeerd, om ingevolge teneur der gelibelleerde conditien aan de
beide Requestranten te verleenen twee Kostkopers proeven en inwooning in gemeldde
Gasthuis, en wel voor de geoffereerde somma van twee duizend guldens, mits stellende
voldoende securiteit ten genoegen der respective Kerkmeesteren voor de praestatie en betaling
der bedongen kooppenningen.

999. Den 7 Maart 1803, fol.266vo.
Op het Request van N. Wonneman, Muntmeester binnen deze Stad, verzoekende, boven en
behalven de door de deze Vergadering geaccordeerde zes guldens per week bij apostille van
den 21 Februarij ll., op gededoumageerd te worden met een gulden per honderd pond, tot
Suppletie van het te weinig aan hem aangebodene voor een muntslag van twee a drie honderd
duizend pond tot specien voorde Oostindische Colonien dezer Republiek.
Was geapost: Wordt gepersisteerd bij oude Apostille van den 21 Februarij 1803.

1000. Den 7 Maart 1803, fol.267.
Op het Request van J.C. Evers, Collecteur van dezes Stads Accijzen, en Kerkmeester van het
Heiligen Geesten Gasthuis alhier, te kennen gevende dat hij tot Schout van IJsselham en
Paaslo en Oldenmarkt aangesteld is, dierhalven verzoekende, dat aan hem een fortabeler
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termijn moge gesteld worden om beide posten respective te moeten verrekenen en
verantwoorden, leggende bij dezelve zijne bedieningen in den schoot der Vergadering.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt de Requestrant van beide
zijne gelibelleerde posten ontslagen, die hij ten genoegen der Vergadering heeft
waargenomen, en wordt de termijn tot het verrekenen en verantwoorden der beide posten
gesteld op primo Mai aanstaande.

1001. Den 7 Maart 1803, fol.267.
Op het Request van Jan Cornelis, Meier van een erve op het Suideinde te Camperveen,
toebehoorende aan het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis, te kennen gevende dat zijne pagt
met Petri 1805 staat te expireeren en hij dierhalven verzoekt in de pagt gecontinueerd te
worden voor nog zes jaaren tegen de som van f.80 - : - een vet verken, behalven de toepagten
en ongelden.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis
wordt aan den Requestrant de pagt van het gelibelleerde erve gecontinueerd voor nog een
volgend pagtjaar, tegen betaling eener som van een honderd guldens, en voorts op de voorige
conditien en voorwaarden, waaronder begrepen de gewoone plakkegelden.

1002. Den 17 Maart 1803, fol.267vo.
Op het Request van Willempje Luikener, onder adsistentie van haar vader Cornelis Gerrits: te
kennen gevende dat zij door Willem Lugjes, zoon van Lugje Willems, bezwangerd zijnde, op
den 18 Febr(uarij) van eene dogter verlost is, welk kind Willem Lugjes weigert te erkennen,
weshalven zij verzoekt, dat aan haar een Advocaat pro Deo moge geaccordeerd worden, en
dat aan haar de gerichts jura mogen gecrediteerd worden tot uitdragt van de proceduire die zij
tegen voorschreven Willem Lugjes genoodzaakt is te voeren.
Was geapost: Mr. Abraham Stennekes wordt door dezen geautoriseerd tot bediende
Advocaat der Requestrante, ten einde dezelve ten dezelve ter gelibelleerde zaake te
adsisteeren, echter zonder bezwaar van kosten voor de Stad, en zullen de gerichts jura tot
uitdragt van zaaken gecrediteerd worden.

1003. Den 17 Maart 1803, fol.268.
Op het Request van C.J. de Vriese, verzoekende, dat de viertwintigste portien in het erve den
Vossenberg aan deze Stads Geestelijkheid toebehoorende aan hem mogen worden overgedaan
tegen behoorlijke betaling.
Was geapost: op het rapport van de gecommitteerden tot dezer Stads ecclesiastique goederen
kan in het verzoek ten requeste gedaan niet getreden worden.

1004. Den 25 Maart 1803, fol.268.
Op den Requeste van Johannes Figge cum soeiis genegen zijnde bij of omtrend deeze Stad
eene fabrijcq so tot het branden van tiggelsteen, floeren, pannen, als anderzindts, aan te
leggen en verzoekende dieswegens octrooij voor den tijd van 25 agtereenvolgende jaaren om
alleen en met uitsluiting van alle andere de nodige cleij of leem in den IJssel op Stadswateren
te mogen baggeren.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad, wordt in het verleenen van het
ten Requeste verzogt octrooij mids deezen gedifficulteerd.
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1005. Den 24 Maart 1803, fol.268vo.
Op het Request van Claas Gerrits Kanis, meijer van een erve der Geestelijkheid, gelegen in
Oosterholt genaamd de Sonneberg, verzoekende het zelve erve met Petri 1804 voor de
volgende pagtjaaren aan zijn zwager Hendrik Willems te mogen overdoen op de zelvde
conditien als hij Requestrant gepagt heeft, en tegen praestatie van eene sufficiente borgtogt.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars van dezer Stads ecclesiastique goederen,
wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd, mits de Requestrant zijne
verschuldigde pagt vooraf behoorlijk aanzuivere.

1006. Den 26 Maart 1803, fol.268vo.
Op het Request van Hendrik Natker, horlogiemaker te Deventer, verzoekende voor zich en
zijne vrouw de inwooning binnen deze Stad.
Was geapost: De verzochte inwooning wordt aan den Requestrant geaccordeerd, mits
dezelve vooraf door attesten van zijn goed gedrag doe blijken, en een acte van indemniteit ter
dezer Vergadering inzende.

1007. Den 26 Maart 1803, fol.269.
Op het request van Berend Willems Telder, zich beklagende, dat Gijsbertus Gigandet tegen
gemaakte afspraak en conditie zich op eene reis naar Deventer en terug van des Requestrants
paard bediend, en hetzelve zodanig mishandeld heeft, dat het tot alle gebruik onnut en
onbekwaam is, en hij aan hem Requestrant had doen insinueeren, dat dit zijn paard zich
bevond voor rekening van Requestrant op den stal van H. Vos, waar tegen hij Requestrant
zijne belangen ingebragt heeft, doch immels verzoekt, dat deze vergadering twee hoefsmeden
of paarden doctoren, gelieve te benoemen, om als onpartijdigen het gelibelleerde paard te
visiteeren en te examineeren, en van het geen zij bevinden zullen betrekkelijk den staat en
gezondheids des paards te realateeren, ten einde hij Requestrant zig tegens allen schijn van
partijdigheid zal kunnen defendeeren.
Was geapost: De persoonen van Wolter van der Renne en de Smit Frevel worden door dezen
geautoriseerd ten fine als bij Requeste verzocht.

1008. Den 28 Maart 1803, fol.269vo.
Op het Request van Antonie en Hermanus Beek, te kennen gevende dat zij met Evert
Dambrink in het afgeloopen jaar aangenomen hebbende het repareeren van de Cellebroeder
Sluis, als mede van de militaire provoost alhier, E. Dambrink de bedongene penningen
ontfangen heeft, doch thans onder voorwendsel dat het werk nog niet af is, gene rekening aan
Requestranten doen wil, derhalven verzoekende, dat E. Dambrink moge gelast worden binnen
een bepaalden tijd rekening van voorschreven aanbesteding te doen.
Was geapost: Wordt aan Evert Dambrink geinjungeerd, voor of uiterlijk op heden en agt
dagen te doen rekening, bewijs en religia, wegens de de gelibelleerde aanneming in
Compagnie met Requestranten, tenzij dezelve redenen ter contrarie had, die hij als dan ter
dezer Vergadering zal kunnen inbrengen.

1009. Den 28 Maart 1803, fol.269vo.
Op het Request van Harmen Jonker, meier van het erve, gelegen op de Biswetering in
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Mastebroek toebehoorende aan dezer Stads Geestelijkheid, verzoekende zijn erve aan een
ander in pagt te mogen overdoen omdat hij voornemens is, zo mogelijk een erve op het
Campereiland te pagten.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars van dezer Stads ecclesiastique goederen
wordt het verzoek ten requeste gedaan door dezen gedeclineerd en gewezen van de hand.

1010. Den 31 Maart 1803, fol.270.
Op het Request van Albert Jans, Meier op het erve Oenen, verzoekende schadeloos gesteld te
worden wegens het vergraven van een stuk land bij gelegenheid van het maken van den
Slaaperweg in 1800 en 1802.
Was geapost: Op het rapport van de Commissie tot de wegen wordt aan den Requestrant tot
schadevergoeding toegelegd de som van vijftig guldens, te betalen door den Ontfanger van
dezer Stads Domeinen uit de loopende Kamer.

1011. Den 7 April 1803, fol.270.
Op het Request van den Kerkenraad der Walsche Gemeente, te kennen gevende, dat behalven
de kosten die de laatst beroepen Predikant bij dezelve gemeente gemaakt heeft en die hem
vergoed zijn, nog eenige andere onkosten bij die gelegenheid gemaakt zijn, bestaande in eener
som van één honderd en veertien guldens en zes stuivers, besteed tot het convoceeren en
houden eener clasficale vergadering waarin het beroep van opgemelden Predikant is
geexamineerd en geapprobeerd, verzoekende, dat voorschreven som uit Stads cassa moge
gerestitueerd worden.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars van dezer Stads ecclesiastique goederen
wordt de Ontfanger van voorschreven goederen door dezen gelast de gelibelleerde een
honderd veertien guldens en zes stuivers aan de Walsche Gemeente te betalen.

1012. Den 7 April 1803, fol.270vo.
Op het Request van vrouw van der Vogt, verzoekende, dat eene som van negen gulden en
eenige stuivers berustende onder de wede van den voogd van haaren zoon, aan haar mag ter
hand gesteld worden ten einde daar mede eenige kleederen voor haaren zoon aan te koopen.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de wede van
Jan Telink geautoriseerd om aan de Requestrante de gelibelleerde penningen uit te reiken.

1013. Den 12 April 1803, fol.271.
Op het Request van D.G. Escher, Schout van IJsselmuiden, verzoekende, dat aan hem moge
geaccordeerd worden uit den land van Zonnenbergen te doen haalen het noodige zand ter
reparatie der wegen in deszelfs Schoutambt gelegen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt ten fine daarbij vermeld door dezen
geaccordeerd.

1014. Den 18 April 1803, fol.271.
Op het Request van Herman Jan Roelink Hubert, nu bijna 22 jaaren oud, verzoekende met
bewilliging zijner voogden J.B. Forster en L.I. van Hasselt blijkens hunne mede
ondertekening, brieven van voorschrijving aan het Departementaal Bestuur van Overijssel, ten
einde veniam aetatis te officeeren.
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Was geapost: Voor als nog kan op het verzoek ten requeste gedaan, om redenen de
vergadering daartoe moveerende, niet worden gedisponeerd, immers zo lange aan dezelve niet
voldoende zal zijn gebleken, dat de Requestrant de noodige geschiktheid heeft, zijne eigene
zaaken te vertreden, en hij zonder praeperdicie zijner belangens van de voogdijschap kan
worden ontheven.

1015. Den 18 April 1803, fol.271vo.
Op het Request van Hein Joovink, Kostkoper in het Boven Gasthuis, te kennen gevende dat
hij voornemens is, zich wederom naar zijne voorige woonplaats Vollendam te begeven,
verzoekende overzulks de door hem gekogte kost aan een ander van zijne jaaren te mogen
overdoen.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het G(eertruid) en C(atharina) Gasthuis
wordt het verzoek, ten requeste gedaan, door dezen gedeclineerd zo als het ligt.

1016. Den 18 April 1803, fol.271vo.
Op het Request van Joh. Ant. Prein, Hoedenmaker, woonende te Ootmaarsen, verzoekende
inwooning benevens het Klein Burgerrecht binnen deze Stad.
Was geapost: Het verzoek om inwoning ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd,
mits de Requestrant vooraf eene acte van indemniteit inzende.

1017. Den 18 April 1803, fol.271vo.
Op de Requeste van Jan Zwiers, verzoekende sijn gepagt erve No.26, te mogen in pagt
overdoen aan Gerrit Willems van de Wetering, thans bemeijerende het erve No.18.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad, word aan den Suppliant mids
deezen geaccordeerd, om het erve No.26, bij de laatste verpagting der Eilander erven, door
hem gepagt op dezelve conditien in pagt te mogen overdoen aan Gerrit Willems van de
Wetering thans bemeijerende het erve No.18.

1018. Eodem [18 April 1803], fol.272.
Op de Requeste van Gerrit Willems van de Wetering, verzoekende het erve No.38 te mogen
in pagt overdoen aan Gerrit Bos, thans bemeijerende het erve No.26.
Was geapost: op het Rapport van de Cameraers van de Stad word aan den Suppliant mids
deezen geaccordeerd, om het erve No.38 bij de laatste verpagting der Eilander erven door
hem gepagt, op dezeve conditien in pagt te mogen overdoen aan Gerrit Bos, thans
bemeijerende het erve No.26.

1019. Den 21 April 1803, fol.272vo.
Op het request van Coenraad Cordemon in huwelijk hebbende Geertje Stroomberg, zuster van
Christiaan Stroomberg, voor ruim drie en twintig jaaren zonder voorkennis van zijne voogden
of familles in stilte van hier vertrokken zonder dat men ooit eenig berigt van hem bekomen
heeft, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt
Hermanus Scheper door dezen geautoriseerd, de penningen onder hem in zijne qualiteit van
voogd over den persoon van Christiaan Stroomberg berustende, aan den Requestrant uit te
reiken.
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1020. Den 21 April 1803, fol.272vo.
Op het request van F. van Groenou en J. van ‟t Oever, in hunne qualiteit van Executeurs in
den boedel van wijlen de wede Willem de Rooij, verzoekende de approbatie dezer
vergadering over de verkoop van een huis en stal in de Botervatsteeg, aan Jacob van Eijken en
Ph. Bundes verkogt voor f.550 - : - .
Was geapost: De gelibelleerde verkoop wordt door dezen geapprobeerd.

1021. Den 21 April 1803, fol.273.
Op het request van Wijnanda Lamberta Hoogenberg, wede van J.M. van der Upwich,
verzoekende prolongatie tot weder opzeggens toe van een stukje gronds aan haar bij apostille
van 2 Jan(uarij) 1777 tegen eene jaarlijksche recognitie van veertien stuivers in pagt
geaccordeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Administratoren van den Beld, wordt het verzoek ten
requeste gedaan door dezen geaccordeerd op de voorige conditien tot weder opzeggens toe.

1022. Den 25 April 1803, fol.273.
Op het Request van E. van Marle, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: De persoonen van Roelof Westerhof en Andries van der Horst worden door
dezen geautoriseerd tot Boedelredders van de nalatenschap van Egbert van Marle, ten fine en
effecte als naar rechten.

1023. Den 28 April 1803, fol.273vo.
Op het Request van J.N. Hartman, Secretaris te Wilsem, verzoekende een acte van indemniteit
voor zijne huisvrouw, uit hoofde dat dezelve alhier vier jaaren gewoond heeft.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand.

1024. Den 2 Mai 1803, fol.273vo.
Op het request van A.M. van der Vegt wede Neurink, vroedvrouw te Brunnepe, verzoekende
vrijheid om binnen deze Stad, in plaats van buiten de Haage poort te mogen woonen.
Was geapost: Op het verzoek van de Kameraars wordt het verzoek ten requeste gedaan
gewezen van de hand.

1025. Den 2 Mai 1803, fol.273vo.
Op het Request van Hendrik Londo, verzoekende uit hoofde van lichaamsgebreken dat zijn
zoon P. Londo zijn ambt van Turfmeter voor hem moge waarnemen.
Was geapost: Op het Rapport van de Broodwegers wordt de persoon van Peter Londo door
dezen gequalificeerd den post van Turfmeter voor deszelfs vader Hendrik Londo waar te
nemen, mits dezelve Hendrik Londo zelf telkens daarbij tegenwoordig zij en Peter Londo
vooraf den eed der turfmeters aflegge.

1026. Den 9 Mai 1803, fol.274.
Op het Request van Catharina A(a)lders, wede van den Stads Doctor J.W. Heppe,
verzoekende met eenen jaarlijkschen onderstand, of zodaanig ander middel ter verbetering
van haaren toestand begunstigd te worden, als deze vergadering zal beoordeelen.
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Was geapost: De Requestrante wordt gegratificeerd met vijftig guldens, te betalen door den
Ontfanger van dezer Stads Domeinen uit de loopende Kamer.

1027. Den 12 Mai 1803, fol.274.
Op het request van Barteld Jans, verzoekende, uit hoofde van geledenschaden, dat aan hem
moge worden geremitteerd f.75 - : - van de kooppenningen van eene Kostkopers proeve in het
H(eiligen) G(eesten) Gasthuis.
Was geapost: Gehoord het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis,
is goed gevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan af te slaan dan den Requestrant
te permitteeren, dat wanneer van de resteerende en onbetaalde kooppenningen ter somma van
honderd vijf en zeventig guldens, aan de respective Kerkmeesteren van voorschreven huis, zal
hebben voldaan den gelibelleerde bij hem in gereedheid liggende honderd guldens, dezelve
zal kunnen volstaan met de als dan nog manqueerende vijf en zeventig guldens te betalen den
eersten November 1803.

1028. Den 12 Mai 1803, fol.274vo.
Op het request van Salomon Marcus Junior, verzoekende voor altijd, of voor een reeks van
jaaren, remissie van een uitgang uit zijn woonhuis van twee goud guldens jaarlijks.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars der Stad wordt de gelibelleerde uitgang uit
des Requestrants huis aan den zelven geremitteerd voor de jaaren 1800, 1801, 1802, 1803,
1804 en 1805 gevolgelijk voor zes jaaren.

1029. Den 23 Mai 1803, fol.274vo.
Op het Request van de Kerkmeesteren der Roomsch Catholique Gemeenten, verzoekende dat
aan hun moge vergund worden een Weeshuis ter opvoeding van hunne weeskinderen te
mogen oprichten.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

1030. Den 31 Mai 1803, fol.275.
Op het Request van G. Zaagman, wede van B. van Dijk, verzoekende dat R.J. Woltgraft als
voorstander van van Bethlehems Vergadering moge gelast worden om aan haar te doen
uitreiken twee origineele requesten op den 11 en 21 April respective ingediend, alsmede om
haar te doen ter hand stellen zodanige beschrevene wetten, als er behalven de resolutie van
den jaare 1598 betrekkelijk Bethlehems Vergadering nog mogten exsteeren, of anders te
verklaaren dat hij zodaane beschrevene wetten niet heeft.
Was geapost: Op het verzoek ten requeste gedaan is goedgevonden en verstaan den
beklaagden R.J. Woltgraft qq alsnog te gelasten de twee origineele hem geinsinueerde
requesten cum documentis aan de Requestrante uit te reiken, als mede alle onder hem
berustende stukken, welke tot adstructie en defencie der gelibelleerde zaake zijn dienende
copiealijk te extradeeren.

1031. Eodem [31 Mai 1803], fol.275.
Op het Request van den Schoolmeester Dolsma, verzoekende het dedommagement van vijftig
guldens voor het gemis van eene behuizing, hetgeen hij zedert 1797 genoten heeft.
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Was geapost: Den Requestrant wordt toegelegd eene som van vijftig guldens, voor den
loopende jaaren, te betalen door den Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique goederen.

1032. Den 6 Junij 1803, fol.275vo.
Op het Request van R.J. Woltgraft, voorstander van Bethlehems Vergadering, verzoekende,
dat Geertruid Zaagmans zal worden gelast om van haar request op den 29 Mai ll. ingeleverd,
en het daar op gevallen appointement op den 31 Mai ll., aan den Requestrant qq te geven
authentique copis en dat aan den zelven moge gepermitteerd worden om alvorens de twee
origineele requesten cum documentis aan den beklaagden te extradeeren, daar van te nemen
authentique copien, en eindelijk dat de termijn op den 9 Junij invallende agt dagen moge
geprolongeerd worden.
Was geapost: Vermids het origineel Request met het daarop gevallen apointement op den 29
Mai laatstleden door den beklaagden ter dezer vergadering ingediend, aan den Requestrant
door een Stads Roededrager zal worden vertoond, om het zelve tegen het bij hem ontfangen
dubbeld van gedagte request te kunnen confronteeren, en het voor het overige aan den
Requestrant wordt gepermitteerd om van de onder hem berustende origineele requesten,
ingevolge deszelfs verzoek copie te nemen, zo wordt in het verzoek tot uitstel van de reeds
geprolongeerde termijn van deze zaak mids dezen gedifficulteerd.

1033. Den 11 Junij 1803, fol.276.
Op het Request van Jacob Tichler, mede namens zijne medevoogden over de kinderen van
Jacobus Thooft en Elizaberth van Goutum, J.P. Thooft en P.J. Thooft, verzoekende autorisatie
om bij publieke en gerichtelijke veiling te verkopen 1e : Een erve en goed gelegen onder Zalk,
groot 8 morgen. 2e : Een kamp weideland, groot twee en een half morgen, mede aldaar
gelegen. 3e : Een hofje in de Oosterholtsche Steeg, en 4. Een hof in de Heilen Steeg.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier wordt de
Requestrant in zijnen gelibelleerde qualiteit tot de publieke en gerichtelijke veiling en casu
quo verkoop der ten requeste gespecificeerde perceelen.

1034. Den 13 Junij 1803, fol.276.
Op het Request van Hermanus Voikerts, verzoekende ontslagen te worden, wegens
lichaamsgebreken en afgelegenheid zijner woonplaats Amsterdam, als voogd over de
kinderen van wijlen Jan Otto van Ingen.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt de
Requestrant van de gelibelleerde voogdije ontslagen.

1035. Eodem [13 Junij 1803], fol.276vo.
Op het Request van de wede van Berend Lankhorst Lz., verzoekende schadeloosstelling
wegens toegebragte defecten in haaren twee huizen bij de Veenepoort en een stal in den jaare
1795 ten dienste van Fransche Militairen gerequireerd.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gedeclineerd.

1036. Eodem [13 Junij 1803], fol.276vo.
Op het Request van Wm. van Staa, verzoekende dat de Presidenten mogen gelast worden ten
prothocolle te doen raijeeren eene hypothecatie ten zijnen laste en ten behoeve van wijlen
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Jacob Weisenberg en deszelfs huisvrouw afgelost in October ll., waar bij tegenwoordig was
J.H. Kelder mede geinterresseerde in hunne nalatenschap.
Was geapost: Op het verzoek ten requeste gedaan kan voor als nog niet gedisponeerd
worden.

1037. Den 16 Junij 1803, fol.277.
Op het Request van Jan Jager, te kennen gevende dat hij voor nu 15 jaaren zich in het
huwelijk begeven heeft met zekere Anna Catharina Brauns; Dat hun bestaan sober zijnde hij
met overleg en bewilliging van zijnen vrouw met een heer naar dezen Republiek gereisd is, en
kort daarna in dienst getreden is bij nu wijlen den overste van Marle, en zich hier dus lange
heeft opgehouden, van welk zijn verblijf zijne vrouw heeft kennis gedragen; dat zij echter
hem aangeklaagd heeft als schuldig aan eenen malitieuse verlating, waarop hij door het
consistorie des Furstendoms Waldek is gecondemneerd geworden; zonder dat hem ooit eenige
citatie is toegekomen en hij niet dan zeer onlangs daar van eenige kennis gekregen heeft;
verzoekende, dat ongeacht die wederregtelijke sententie aan hem Suppliant moge toegestaan
worden, uit hoofde van het crimen adulterii door A.C. Brauns gepleegd, (zullende consteeren
uit eenen ten requeste geannecteerde brief) met de jonge dogter Aaltje van Dijk een wettig
huwelijk aan te gaan.
Was geapost: Is na deliberatie goedgevonden en verstaan in het verzoek ten requeste gedaan
voor als nog te difficulteeren, immers zo lange het deze Vergadering niet voldoende zal zijn
gebleken, dat het gelibelleerde huwelijk volkomen is gedisvolveerd, en wel met *faulten aan
zijde van den Requestrant om zich wederom te mogen veranderzaten.

1038. Den 20 Junij 1803, fol.277vo.
Op het Request van Albert Bijsterbos, verzoekende ontslagen te worden van de aanneeming
door hem op de 11 Junij 1803 aangegaan om een huis bij de Haagen poort staande weder op
te timmeren, uit hoofde zijner oom G. van der Kolk die hem beloofd had daartoe penningen te
zullen verstrekken overleden is.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Stad wordt het verzoek ten requeste
gedaan gewezen van de hand, en den Requestrant geinjurgeerd, om zich naar de letter van het
bestek en het aangegaan contract te gedragen.

1039. Den 20 Junij 1803, fol.277vo.
Op de Requeste van Jan Jans, verzoekende het bij hem gepagt erve den Lagen Elsch No.3 aan
sijn halve broeder Willem Willems Canits te mogen overdoen.
Was geapost: Het wordt den Suppliant Jan Jans, mids deezen geaccordeert, om het bij hem
gepagte erve den Laagen Elsch sub No.3 aan deszelfs halven broeder Willem Willems Canits,
op dezelve conditien van verpagting, in pagt te mogen overdoen.

1040. Den 23 Junij 1803, fol.278.
Op het request van Willem van der Horst, zich in Gelderland met der woon nedergezet
hebbende, verzoekende, om een acte van indemniteit voor zeven jaaren.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand.
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1041. Den 23 Junij 1803, fol.278.
Op het Request van A. Gezelschap als geinterresseerd in den boedel van Otto Kroon,
verzoekende, dat de Curatoren in den zelven boedel mogen worden geexpliceerd en
vereffend.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan, de Curateuren in den gelibelleerden boedel te gelasten, derzelven op het
voordeeligst en met de minste kosten ten spoedigsten, immers uiterlijk binnen den tijd van
vier weeken te vereffenen en aan de respective interressanten ten overstaan der Hoofdlieden
rekeninge en reliqua te doen.

1042. Den 23 Junij 1803, fol.278.
Op het Request van G. Brilman, Koopman te Meppel, verzoekende begunstigd te worden met
het klein burgerrecht dezer Stad schoon hij van voornemens is te Meppel te blijven woonen.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan, het verzoek, zo als het ligt, af te staan, doch wordt den Requestrant het klein
burgerregt, onder betaling der gewoone jura geaccordeerd, zo dra dezelve zijne vaste
woonplaats in deze Stad zal hebben genomen, en van de plaats zijns tegenwoordigen verblijfs
eene acte van indemniteit ten genoegen van deze tafel zal hebben geproduceerd.

1043. Den 23 Junij 1803, fol.278vo.
Op het Request van de wede van Antonie Vogelzang, verzoekende, dat het haar gepermitteerd
worde eenige meubilaire goederen te verkoopen ten einde eenige schulden ten laste van den
bij haar in lijftucht bezeten boedel te kunnen afbetalen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd, en dien ten gevolge de
Requestrante geauthoriseerd, om na overgifte der invertaris en na het stellen der noodige
cautie ter voldoening der schulden in den gelibelleerden boedel, uit de gereede goederen met
de minste schaade de noodige te verkoopen, ten einde uit het provenu derzelven de
Crediteuren te betalen, en zulks met quitantien te verifieeren.

1044. Den 4 Julij 1803, fol.279.
Op het Request van Joan van Veen, verzoekende inwooning binnen deze Stad.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge den
Requestrant de inwooning onder productie van een acte van indemniteit of deszelfs
goedgedrag, als meede bij ontstentenisse der laatste, te stellen genoegzaame cautie, te
permitteeren.

1045. Den 4 Julij 1803, fol.279.
Op het request van Hend(rik) Pastoor, in qualiteit van voogd over Alberta Mulder,
verzoekende een gerichtelijk attest, inhoudende verklaring, dat hij consenteert in het huwelijk
hetgeen zijne voornoemde pupille voornemens is aan te gaan met Carel Willem Calmer.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd.

1046. Den 7 Julij 1803, fol.279.
Op eht request van Catharina Aalders, weduwe van wijlen J.W. Heppe, verzoekende
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approbatie over de door haar aangestelde voogden over haare kinderen om na haare dood als
zodanig toe te treden, Theodoor Buschk en Christiaan Passerian, beide te Creveld woonachtig,
alsmede over die aanstelling van Jan Jacob Fels en Benjamin Nieuwenhuis Jr., ten einde bij
absentie van de eerstgenoemde voogden, derzelver plaats te vertreden.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan deaanstelling der eerste gelibelleerde persoonen als voogden te approbeeren, en de
laatstgenoemden te authoriseeren, om in absentie der eerstgenoemden, en niet langer, der
pleegkinderen persoonen en goederen voor te staan, en verders ter zaake voorschreven te
verrigten wat derzelver nooddruft zal vereischen, en de eerstgenoemde voogden zelve
praesent zijnde, zouden moogen of moeten doen.

1047. Den 14 Julij 1803, fol.279vo.
Op het Request van G. Brilman, te kennen gevende, dat de reden waarom hij om het Klein
Burgerschap dezer Stad verzocht heeft blotelijk was, om zich te dekken tegen onaangenaame
arresten welke hem in zijne affaires dagelijk(s) kunnen aangedaan worden, verzoekende
derhalven opnieuw om met het Klein Burgerrecht dezer Stad begunstigd te worden.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan te persisteeren bij het afgegeven apostille, van den 23 laatstleden en dien ten
gevolgen de Requestrant het Klein Burgerschap dezer Stad alnog te verweigeren, zo lang
dezelve aan de voorwaarden bij bovengemelde Apostille bepaald niet zal hebben voldaan.

1048. Den 18 Julij 1803, fol.280.
Op het Request van H. Peters en G. Teunis, voogden over de minderjaarige dochter van
Gerritje Teunis, laatst van Alexander Smal, verzoekende autorisatie om een bewijs van twaalf
guldens ten behoeve van voorschreven pupille onder hun berustende, aan dezelve tot aankoop
van kleederen ter hand te stellen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen geaccordeerd, met dien
verstande, dat het gelibelleerde kinderbewijs onder toezicht van de voogden tot aankoop van
kleederen voor hunne pupille zal mogen beheerd worden, welken de uitgave met behoorlijke
quitantien zullen moeten kunnen verantwoorden.
[In marge]: Den 12 Augustus 1803. Heeft Gerrit Teunis met goede quitantien aangetoond, de gelibelleerde twaalf guldens,
ten behoeve van zijne, in den requeste vermeldde pupille te hebben besteed. Coram: G. Bondan en W. Bijsterbos,
Hoofdlieden van het Buitenquartier.

1049. Den 18 Julij 1803, fol.280.
Op het Request van L. Westendorp, verzoekende conti(nu)atie van pagt voor nog vijf jaaren
van twee stukken land toebehoorende aan het Groot Burger Weeshuis.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het gelibelleerde huis wordt in het
verzoek, ten requeste gedaan, gedifficulteerd.

1050. Den 21 Julij 1803, fol.280vo.
Op het Request van M.B. Hoekman, als gevolmagtigde van Gerrigje Gerrits, ook wel
genaamd Gerrigje Hoekmans, woonende te Amsterdam en sustineerende medeerfgenaame ab
intestato te zijn van Gerritje Tiemens, wede van wijlen Dirk Jochems, verzoekende dat aan
Albert Leusink moge geinjurgeerd worden om ter vergadering te produceeren alzulke
bewijzen, als waar uit hij vermeent te kunnen demonstreren met des Req(uestrantes)
principalinen in een egalen graad tot de nalatenschap van voornoemden Grietje Tiemens, en
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inval hij daaraan niet konde voldoen dat aan haar dezelve als dan in het geheel of anders ten
deele onder cautie als naar Stad rechten moge worden uitgereikt, en dat voorts de zich
qualificeerende boedelredderaars Willem Huisman en Albert Leusink mede zullen worden
gelast dat zij aan Ul(ieden): of aan den Rem(onstranten) qq behoorlijke rekening, bewijs en
reliqua van de administratie van bovengemeldde nalatenschap te moeten doen en wel zoals zij
lieden der gerequireerd met eede zouden kunnen sterken.
Was geapost: De Requestrant wordt in zijne gelibelleerde qualiteit, ter zaake in den Requeste
vermeld gerenvoijeerd tot de ordinairis cours van Justitie.

1051. Den 21 Julij 1803, fol.281.
Op het Request van J.B. Forsten en van Hasselt, in derzelver qualiteit van voorstanders over
Hermen Jan Roelink Hubert; als mede van van den eerstgenoemden Requestrant benevens
F.W. Stennekes en G. Herweijer als voorstanders over de twee minderjaarige zoons van den
eersten Requestrant, te kennen gevende dat het verschil hetwelk tusschen de famille van ten
Brink en de famille van Hubert ontstaan is, of namelijk laatstgenoemde famille begrepen
moest worden onder de geinstitueerde erfgenaamen van wijlen M. Greven, wede van
Lamsweerde, thans in der minne uit den weg is geruimd, in voege dat de famille van Hubert
tot medeerfgenaame wordt erkend, mits dat zij overnemen de behuizing de behuizing, tuinen,
stallingen, wooningen en grafkelders in haar testament omschreven voor de summa van
f.16000 - : - met bijgevoegde conditie, dat door de famille van ten Brink en die van Hubert de
stuks goederen van wijlen H.J. Roelink in dien boedel zich bevindende alhier publiek zullen
verkogt worden; dat verder de eerstgenoemden voorstanders gekozen hebben het buiten goed
de Maanenberg met de daarbij behoorende landerijen, waarvan de keus, of van eene somma
van f.5000 - : - bij testamente van voor(noemde) M. Greve, wede van Lamsweerde aan hun
pupil was gelaten, doch met het voornemen om hetzelve alhier publiek te verkoopen, hetwelk
zij oordeelen het voordeeligst te zijn, verzoekende dat de conventie door voorschreven
wederzijdsche familien, voor zo veel de Remonstranten betreft, moge worden geagrereerd, en
zij respetivelijk tot de verkoop der goederen voormeld geautoriseerd.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accorderen, en dien ten gevolge de
Remonstranten tot den verkoop der gelibelleerde goederen te autoriseeren.

1052. Den 25 Julij 1803, fol.281vo.
Was op hetzelve request nader geapostilleerd.
Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier en het nadere gedaan verzoek, is
goedgevonden en verstaan de authorisatie tot den verkoop, ingevolge apostille van den 21
laatstleden ingevolge te extendeeren tot andere mandeelige goederen.

1053. Den 25 Julij 1803, fol.282.
Op het Request van Lud. Theod. van Hasselt en J.B. Forsten, in hunne qualiteit van voogden
over den minderjaarigen Harm Jan Roelink Hubert, te kennen gevende, dat hun medevoogd
E. van Diemen van Lamsweerd alhier overleden zijnde, zij het voor de belangen van hunne
pupil voornoemd noodzaakelijk oordeelen, dat er een derde voogd over denzelven benoemd
en hun Requestranten bijgevoegd worde, waartoe zij voordragen Mr. H.G. Homan; lid in het
Departementaal gerichtshof te Groningen, en aanbehuwd vader van hunnen pupil voornoemd,
met verzoek denzelven daartoe te authoriseeren.
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Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en Mr. H.G. Homan, wanneer de
Zelve alhier behoorlijke domicilie zal hebben gesteld tot derde voogd over den
minderjaarigen Harmen Jan Roelink Hubert te benoemen en te authoriseeren ten fine als
effecte als naar rechten.

1054. Den 26 Julij 1803, fol.282.
Op het Request van Jan Kreps, te kennen gevende, dat aan Abraham Serbach, zedert een
geruimen tijd bij hem Requestrant gehuisvest geweest zijnde van een zeer verkwistend en
onoplettend gedrag is, waaruit Requestrant de nadeeligste gevolgen voor hem voorziet; verder
voordragende, dat dezelve Abraham Serbach, na doode van den Requestrant, een capitaal van
vijfhonderd guldens, aan hem door zekere Trijntje Christiaans gelegateerd, staat te ontfangen,
waarvan hij, uit hoofde van zijn voorgemeld slegt gedrag, waarschijnlijk geen goed gebruik
maken zoude, tenzij daarin vooraf voorzien worde; derhalven verzoekende, dat de persoon
van Gerrit Lubberts en David Kreps mogen geautoriseerd worden, om, na het overlijden van
den Requestrant, de gelibelleerde f.500 - : - ten meesten voordeele en nutte van Abraham
Sebach te administreeren met magt als naar rechten.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier is goedgevonden en
verstaan, de gelibelleerde persoonen Gerrit Lubberts en David Kreps te authoriseeren ten fine
en effecte als ten requeste verzocht.

1055. Den 25 Julij 1803, fol.282vo.
Op het Request van Barbara Johanna Jacoba van Kooten, geadsisteerd met Mr. Abr(aha)m
Stennekes, te kennen gevende, dat zij zich ten huwelijk verbonden hebbende met den edele
Chirurgijn bij het 2de Bataillon Jagers S. Fruit, wat heerschlijk wenschte te perfecteeren naar
de wetten van den Lande, waartoe zij wel het consent haarer moeder geobtineerd heeft, dog
waartoe haars vader deszelfs consent verweijgert, niettegenstaande hij te vooren tot de
onderlinge conversatie zijne permissie niet verweijgerd hadde; derhalven hoewel met
leedwezen en onder betuiging van alle reverentie en respect voor haarer vader, verzoekende,
dat het deze Vergadering behagen moge haar Requestrante in zodaanige proceduure of
proceduures als zij genoodzaakt zal zijn tot bekoming van ‟t vaderlijk consent, of suppletie
van het zelve tot haar voorgenomen huwelijk met S. Fruit, te moeten entameeren tegen haar
vader, te adsisteeren met een Curator ad lites, en daartoe een persoon te benoemen, en verder
haar Requestrante te verleenen het veriam, om daartoe tegen haar vader te mogen ageeren ten
fine en effecte als naar rechten.
Was geapost: Zij gesteld in handen van den beklaagden om daarop schriftelijk te berigten,
binnen vier weeken, na dat dit appointement ter zijner kennis zal zijn gekomen.

1056. Den 28 Julij 1803, fol.283vo.
Op het Request van G.J. Berghuis en G. Beijerink in qualiteit van Buitenvaders van de Armen
Wezen, verzoekende, uit hoofde van noodzakelijk aan te wenden kosten tot het separeeren
van den stal tot het weeshuis behoorende, en uitkomende op den Burgwal, gequalificeerd te
worden om derzelven stal te verkoopen.
Was geapost: Op het Rapport van de Provisoren van het Armen Weeshuis worden de
Requestranten door dezen geautoriseerd den gelibelleerden stal in hunne qualiteit te doen
verkoopen.
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1057. Den 1 Augustus 1803, fol.283vo.
Op het Request van W.L. van der Upwich, verzoekende begunstigd te worden met het
Bolwerk aan de Cellebroederspoort, en permissie om aldaar een tuinhuisje te mogen bouwen.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt bij dezen geaccordeerd en dien ten
gevolge aan den Requestrant de binnengrond van het gelibelleerde Bolwerk vergund tot
weder opzeggens toe; mits dan nog de plaatsing van een tuinhuisje aldaar met overleg en ten
genoegens van de magistraat geschiede.

1058. Den 1 Augustus 1803, fol.284.
Op het Request van J. Berkhout, verzoekende het gebruik van den toorn staande in de
Stadsmuur agter den Nieuwen Muur tegenover Requestrants pakhuizen, zo en op dien voet als
het gebruik dezer van bij apostille van 6 Junij 1771 aan den overleden oud Burgemeester B.F.
Schultz was geaccordeerd, en wel bepaaldelijk tegen betaling van 2 goudguldens jaarlijksche
thins aan de Stad.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars dezer Stad is goedgevonden en verstaan het
verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge het gebruik der gelibelleerden
toorn te vergunnen op den voet en de wijze als derzelver bij deszelfs praedecesseur zo in
gebruik geweest en wel tot wederopzeggens toe.

1059. Den 8 Augustus 1803, fol.284.
Op het request van Wouter Wichers, Berend Roelofs en Klaas Peters, voogden over den
minderjaarigen Tijmen Dries en Roelof Dries, nagelatene kinderen van wijlen Dries Tijmensz.
en Hendrikje Roelofs, Ehelieden, verzoekende de approbatie dezer vergadering op de verkoop
van een twaalfde gedeelte in twee mudden Saailand en vijf greeren hooi of weiland, gelegen
in Klummermerkt in Oosterwolde, toebehoorende aan hunne voornoemde pupillen, voor
eenen somma van een honderd en vijftig guldens, en qualificatie om dien koop te perfecteeren
en daarvan transport te doen.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier is goedgevonden en
verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, en dien ten gevolge den
gelibelleerden verkoop te approbeeren en de voogden tot de verdere perfectie deszelven te
autoriseeren.

1060. Eodem [Den 8 Augustus 1803], fol.284vo.
Op het Request van David Kreps, meijer op een der Stadserven op het Haatland, verzoekende,
dat de afgegravene en aangewonnene landen en schans op het Haatland, na expiratie van de
thans loopende pagtjaaren, tot een erve moge aangelegd, behoorlijk ingedijkt, met eene
huisstede voorzien en aan hem Requestrant in pagt gegeven worden.
Was geapost: Op het rapport van Stads Kameraars wordt het verzoek ten requeste gedaan
door dezen gedeclineerd en gewezen van de hand.

1061. Den 8 Augustus 1803, fol.285.
Op het request van Hend(drik) Pastoor, te kennen gevende, dat hij van Hendrik Hinnen,
woonende in des Requestrants huis op den Burgwal en hoek van de Broederstraat, wegens
huishuur te vorderen hebbende de som van f.115 - 16 - , genoodzaakt geweest is op zijner
meubilaire goederen te procedeeren, en de zelve te inventariseeren; dat hij bij gerucht
verstaan hebbende, dat dezelve die goederen dien op verscheidene wijzen veralieneerde, hem
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heeft doen citeeren voor de Presidenten, op welke citatie hij niet gecompareerd is, maar daar
en tegen met zijne vrouw en kinderen de stad verlaten heeft, zonder ordre op zijne zaaken te
stellen, derhalven verzoekende dat derzelve moge geciteerd worden, naar stijl locaal, ten
einde binnen eene bepaalde termijn ordre op zijne zaaken te stellen en verder als naar rechten.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, en dien ten gevolge den
gelibelleerden Hendrik Hinnen bij edictaale citatie ad valvas curiae te dagvaarden, ten einde
op zekere nadere te bepaalene termijn, ter waarneming zijner zaaken, zich alhier te sisteeren,
en inval van non comparitie en insolventie van deszelfs boedel, verder te kunnen procedeeren
als naar Stad rechten, en wordt dan nog inmiddels ter waarneming van des boedels interresse,
en op dat in denzelven niets worde verdonkerd, of van denzelven onttrokken, als
provisioneele Curateuren aangesteld en geautoriseerd de persoonen van Hendrik Pastoor en
Tijmen Prins, aan dewelken ook de gemaakte inventaris, en de in verzekering genoome
goederen, zullen worden overgeleverd.

1062. Den 8 Augustus 1803, fol.285vo.
Op het Request van Wyndelt Noorenburg, verzoekende ontslag als noodhulp van dezer Stad
Klapperwacht.
Was geapost: Is goedegevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren
en dien ten gevolge den Requestrant noodhulp van dezer Stads Klapperwacht te ontslaan, zo
als dezelve gedimitteerd wordt kracht dezes.

1063. Den 15 Augustus 1803, fol.285vo.
Op het Request van de wede Hoppe, verzoekende over eene gratificatie als bij Apostille.
Was geapost: De Ontfanger van dezer Stads Domeinen wordt gelast aan de Requestrante uit
te tellen de som van vijftig guldens, uit de loopende Kamer.

1064. Den 18 Augustus 1803, fol.286.
Op de Requeste van G. Schuurman, huirder van de Kaarslade, verzoekende prolongatie voor
zes volgende jaaren.
Was geapost: De huire van het gelibelleerde huis word mids deezen voor den tijd van zes
jaaren, ingegaan den eersten Meij 1803 geprolongeert, op dezelve conditien, als in de vorigr
huirjaaren.

1065. Den 22 Augustus 1803, fol.286.
Op het Request van de wede van Reint Tijmens Steenbeek, pagtersche van een Kamp lands
genaamd het Urkenland te Wieberburen, verzoekende continuatie der oude pagt voor nog zes
jaaren.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het gelibelleerde
land nog voor een pagtjaar of voor den tijd van zes jaaren, ingaande Martini 1804 in huire op
den mans plaats hebbende voet gecontinueerd, mits de Requestrante de gewoone
plakkegelden betale.

1066. Den 22 Augustus 1803, fol.286.
Op het Request van Gerrit van Heerde, verzoekende continuatie van pagt eener Maate toePagina 233 van 297

behoorende aan de Geestelijkheid en bij hem in gebruik.
Was geapost: Op het Rapport van de Kameraars der Geestelijke goederen wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen gedeclineerd.

1067. Den 23 Augustus 1803, fol.286vo.
Op het Request van Elias Meijer, verzoekende, om een subsidie, ten einde zijn zoon Leonard
Adriaan, oud elf jaaren tot de wetenschappen op te leiden.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt den Requestrant
provisioneel voor één jaar toegelegd de som van een honderd en vijftig guldens, te betalen
door den Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique goederen bij quartalen, waarvan het eerste
zal verscheenen zijn op primo September aanstaande, en zulks tot bevordering der studien van
des Requestrants zoon Leonard Adriaan.

1068. Den 23 Augustus 1803, fol.286vo.
Op het Request van R.J. Woltgraft, verzoekende gequalificeerd te worden, om het erve de
Maanenberg, door wijlen Margaretha Greven, wede van E. van Diemen van Lamsweerde aan
den nog miderjaarigen H.J. Roelink Hubert gelegateerd, ten overstaan van Hoofdlieden moge
verkogt worden, op eene wijze afwijkende van de gewoone voet van gerichtelijke
verkoopingen, doch welke door andere particulieren met *luices alhier zoude zijn ingevoerd.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt het
verzoek ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

1069. Den 1 September 1803, fol.287.
Op het Request van Nicolaas Wonneman, als erfgenaam ab intestato van zijne moeder
T. Schol, laatst huisvrouw van P. Boers, welk huwelijk echter gerichtelijk gedissolveerd ware,
te kennen gevende, dat hij zwarigheid maakt haare nalatenschap purè te adiceren, dierhalven
verzoekende als bij apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan en den 29 Augustus laatstleden ter dezer
Vergadering ingegeven te accordeeren, en dien ten gevolge den Requestrant te verleenen het
beneficie van inventaris ten fine en effecte als naar rechten.

1070. Den 1 September 1803, fol.287.
Op het Request van de Kerkmeesteren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis, verzoekende
geautoriseerd te worden om een capitaal van f.500 - : - toebehoorende aan Hendrica Kruit,
Kostkoopster, zich bevindende onder opzicht en administratie van Kerkmeesteren, te mogen
beleggen ten haaren behoeve in eene Nationalen Schuldbrief ad f.1000 - : - en om haar,
behalven de renten, jaarlijks zes guldens uit de cassa van het Gasthuis toe te leggen.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het H(eiligen) G(eesten) Gasthuis is
goedgevonden en verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, en de
Kerkmeesteren van het gemelde huis dien ten gevolge te autoriseeren tot den aankoop van een
Nationalen Schuldbrief ter waarde van duizend guldens, als mede aan de gelbelleerde
Hendrica Kruit haar leven lang uit de cassa van het huis uit te tellen jaarlijks zes guldens en
gemeldde summa in de uitgave van derzelver jaarlijksche rekening met applicatie van dit
Apostille in te brengen.
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1071. Den 1 September 1803, fol.287vo.
Op het Request van Mr. N. Erkelens, Curator in den insolventen boedel van Willem ten Holt
en Neeltje Verbeek, Ehel(ieden), verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, en dien ten gevolge de
Crediteuren des gelibelleerden boedels peremtorie te citeeren ten einde binnen heden en zes
weeken zich alhier ten Raadhuize ter aangifte en verificatien hunner pretentien te sisteeren.

1072. Den 1 September 1803, fol.288.
Op het Request van R.J. Woltgraft als gevolmagtigde der respective erfgenaamen van de
wede van Dominicus van Diemen van Lamsweerde, verzoekende geautoriseerd te worden, om
zo verre den minderjaarigen H.J. Roelink Hubert betreft de verkoping van het huis op den
Broederweg te mogen doen ten overstaan van Hoofdlieden op de wijze als bij Apostille van
den 23 Augustus ll., in opzicht tot den verkoop van het goed de Maanenberg, is geaccordeerd.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier wordt het verzoek
ten requeste gedaan door dezen geaccordeerd.

1073. Den 1 September 1803, fol.288.
Op het Request van Jannigjen Sijbrands, wede van Hendrik Teunis, woonende aan den Oude
Wetering in Mastebroek op een erve toebehoorende aan dezer Stads Geestelijkheid,
verzoekende, dat ingeval zij een koper mogt vinden voor haar landerijen bij het voorschreven
erve gelegen, zij van zodanigen koper de pagt van het erve moge cedeeren zodanig dat zij van
allen verdere verbintenissen dien aangaande ontslagen worde.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt het verzoek ten
requeste gedaan door dezen geaccordeerd, onder voorwaarde, dat de equestrante haar
verschuldigde pagt vooraf ten vollen aanbetaale, en dat de nieuwe pagter sufficiente borgen
stelle.

1074. Den 1 September 1803, fol.288.
Op het Request van Jan Cornelisz. en Gerrit Berik, zich ingelaten hebbende als borgen voor
Pier Jans Leuwerink, wegens door denzelven gepagten dijk en het uiterdijksche gelegen agter
de Nieuwstad te Cuinre voor f.36 - : - jaarlijks, te kennen gevende, dat dezlve nog schuldig
gebleven is de pagt over de jaaren 1800, 1801 en 1802, waarvoor zij Requestranten door den
Ontfanger worden aangesproken, verzoekende dat zij mogen volstaan met de halfscheid voor
de jaaren 1800 en 1801 en de volle pagt voor 1802 te voldoen binnen een maand na het
appointement op dit hun request.
Was geapost: Op het rapport van de Kameraars der Geestelijkheid wordt verstaan, dat,
wanneer de Requestranten de som van twee en zeventig guldens in voege als ten requeste
vermeld en wel binnen een maand van de dagtekening dezes ten comptoire van dezer Stads
Geestelijke goederen zullen voldaan hebben, zij van de gelibelleerde borgtogt ten vollen
zullen ontslagen zijn.

1075. Den 5 September 1803, fol.289.
Op het Request van Geertje Damans, verzoekende op Stadskosten Dr. Forsten te mogen
consuleeren wegen haare ziekte.
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Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt bij dezen gewezen van de hand.

1076. Den 12 September 1803, fol.289.
Op den Requeste van H. de Feijter, te kennen gevende, dat hij, na ondergaan examen, bij het
Departementaal Bestuur van dit Departement was geadmitteerd, om als Procureur Partheien
voor de Landgerichten te mogen bedienen, en daartoe den eed gepresteerd had, blijkens de
daarbij overgelegde acte van admissie, en gaarn wenschte ook geadmitteerd te worden voor
deeze Stads banken, overzulks verzogt daartoe te mogen worden geadmitteerd.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt geaccordeerd, en dien ten gevolgen de
Suppliant geadmitteerd om partheien voor de Gerichtsbanken deezer Stad procurando te
mogen bedienen.

1077. Den 22 September 1803, fol.289vo.
Op de Requeste van Paulus Backer en Jan Stuurman, als administrateurs over de ouderlijke
fideicommissaire erfportie van Berendina Bantjes, weduwe Assuerus van den Noord, te
kennen gevende, dat sij ter betaling der geldheffingen van een half, en twee ten honderd van
de bezittingen over deesen jaare 1803 benodigd hebben een capitaal van tweehonderd guldens
welke penningen sij op maandgeld hebben genegotieerd, welke sij weder met eene gelijke Sa.
van tweehonderd uit een capitaal van achthonderd guldens, gehijpothequeerd op het huis van
Gerhard Jacobus Middelburg, met bewilliging van zijn zelven Rentgever zonder aflossen.
Versoekende daartoe de nodige authorisatie.
Was geapost: De Requestranten in hunne qualiteiten worden mids deezen geauthoriseerd ten
fine als bij de Requeste verzogt.

1078. Den 29 September 1803, fol.290.
Op het Request van Nicolaas Wonneman, beneficiare erfgenaam van zijne moeder T. Schol,
laatst huisvrouw geweest van P. Boers, verzoekende dat ter zijner instantie de Crediteuren van
den subbeneficio inventaris aanvaarden boedel van wijlen zijne voorschreven moeder per
edicta ad valvas mogen geleerd worden om opgaven hunner pretentien te doen.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan in het verzoek ten requeste gedaan voorals nog te difficulteeren, immers zo lange
de gelibelleerde inventaris binnen den behoorlijken tijd begonnen en geperfecteerd ter dezer
tafel niet zal zijn overgegeven, en met eede gesterkt, en het verders dezer Vergadering niet
voldoende zal zijn gebleken dat ter dezer zake is verrigt hetgeen eenen beneficiaire erfgenaam
naar rechten is incumbeerende, en der boedels nooddruft vereischende.

1079. Den 29 September 1803, fol.290.
Op het Request van Benjamin Nieuwenhuis Sr. als Curator in den gecedeerden boedel van
Antonie Boeve Sr. en Ehevrouw, te kennen gevende dat zijn mede Curator J.Ch. Evers van
hier vertrokken zijnde hij Requestrant thans alleen in dien boedel is, dat hij echter wenscht,
dat hem nog een tweeden persoon worde toegevoegd, zulks dierhalven verzoekende.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier wordt de
persoon van Reinier van Schootten door dezen geautoriseerd als mede Curator in den
gelibelleerde boedel en zulks in de plaats van J.Ch. Evers, ten fine en effecte als naar rechten.
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1080. Den 3 October 1803, fol.290vo.
Op het Request van P. ter Seveege, woonende te Zwolle, verzoekende om een mijte hooij
geplaatst in den hof in de Groenestraat aldaar ter plaatse te mogen laten staan.
Was geapost: Het verzoek ten requeste gedaan wordt door dezen gewezen van de hand.

1081. Den 3 October 1803, fol.290vo.
Op het Request van Mr. C. Das, verzoekende als bij apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Bovenquartier worden de
persoonen van Mr. W.J. Nessink en Assuerus van der Merwede door dezen geautoriseerd tot
Boedelredders der Requestrante, ten fine en effecte als naar rechten.

1082. Den 3 October 1803, fol.291.
Op het Request van E. Cohen, Stempelsnijder der voormalige Provintiale Munt binnen dezen
Stad, verzoekende, dat, geduirende het stilstaan van derzelver Munt, hij moge blijven
gefavoriseerd met zo hem toegelegde zes guldens per week.
Was geapost: Op het rapport van de Cameraars der Stad wordt het verzoek ten requeste
gedaan provisioneel en tot wederopzeggens toe geaccordeerd.

1083. Den 6 October 1803, fol.291.
Op het request van J. Tichler, M. Cremer Jr. en J.J. Rauwerts Tichler, Predikanten bij de
Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te alhier te kennen gevende dat hun ambtgenoot B.J.
van Doorne bij zijn vertrek uit de Stad ten einde zijnen zoon te Berkenwoude te bevestigen
aan hun te kennen gegeven had, dat hij van de Magistraat de vrijheid om geduirende zijne
absentie iederen Zondag eenen beurt te laten stilstaan, verzoekt en bekomen had; hebbende zij
intusschen vernomen, dat het ten aanzien van dat verzoek tusschen den Heer President en hun
ambtgenoot voornoemd een misverstand heeft plaats genoemen, als of namelijk slechts om
het stilstaan van eene beurt op eenen enkelden Zondag gevraagd was, dierhalven verzoekende
dat geduirende de afwezigheid van hunnen voornoemden ambtgenoot eene Zondagsbeurt
moge stilstaan, of dat ten minsten het aan de Requestranten moge vrijstaan eene beurt van tijd
tot tijd te laten stilstaan, wanneer het hun al te bezwaarende mogt vallen.
Was geapost: Wordt verstaan, dat op aanstaande Zondag ééne beurt van Dn. van Doorne zal
mogen stilstaan, mits als dan de Godsdienst oeffening in de Broederkerk geschiede, doch
wordt in het verder ten requeste verzochte gedifficulteerd.

1084. Den 7 October 1803, fol.291vo.
Op het Request van Nicolaas Wonneman, als beneficiaren erfgenaam van zijne moeder T.
Schol, laatst huisvrouw van geweest van P. Boers, overleggende staat en inventaris van haar
nalatenschap en verzoekende citatie per edicte ad valvas, ten einde alle de Crediteuren van
voorschreven nalatenschap hunne pretensien behoorlijk geveriviceerd opo een bepaalden
termijn indienen, met ultimatie en sub poene ten fine en effecte als naar rechten.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, en dien ten gevolge de
Crediteuren in den gelibelleerden boedel ter aangifte en verificatie hunner schulden bij
edictaale citatie op heden en zes weeken op te roepen ten fine en effecte als naar rechten.
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1085. Den 10 October 1803, fol.292.
Op het Request van E. Cohen, Stempelsnijder, verzoekende dat aan hem de vier en twintig
guldens mogen betaald worden voor de vier weeken, dat bij de hem geaccordeerde zes
guldens per week nog niet ontfangen heeft.
Was geapost: De Kameraars dezer Stad worden geautoriseerd ten fine als bij den requeste
vermeld.

1086. Den 10 October 1803, fol.292.
Op het request van Adriana Barton, in dezen zo verre nodig geadsisteerd met Philip Best,
verzoekende, dat de Kerkmeesteren van het Heiligen Geesten Gasthuis mogen geautoriseerd
worden om aan haar te laten volgen alle zodanige mobilaire goederen, als haar bij formeele
koop en transport, blijkens ten requeste geannecteerde documenten, in eigendom toebehooren
zijn en zich bevinden in het huisje door wijlen haar en heer Willem Otto Brooks in
voornoemde Gasthuis laatst bewoond.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Heiligen Geesten Gasthuis is
goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge
de Kerkmeesteren van gemelde huis te authoriseeren tot de extraditie der gelibelleerde
meubilaire goederen aan de Requestrante.

1087. Den 13 October 1803, fol.292vo.
Op het Request van Jan Frans Evers, pagter van een Kamp weiland gelegen agter Brunnepe
voor de jaarlijksche pagt van f.50 - : - . Verzoekende, uit hoofde dat het perceel zeer schraal
land is, eenige remissie van pagtpenningen.
Was geapost: De Requestrant wordt gegratificeerd met twintig guldens, die dezelve zal
kunnen korten aan deszelfs verschuldigde pagt voor het gelibelleerde land.

1088. Den 17 October 1803, fol.293.
Op het Request van Jacob Veneman en Jan Lankhorst, doodgravers, zich beklagende, dat hun
te kort gedaan wierd in opzicht tot de overschietende einden kaarssen bij het begraven in de
Broerkerk, verzoekende dieswegens redres.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van de Bovenkerk wordt verstaan, dat
voortaan, bij gelegenheid van begrafenis des avonds in den opgemelde kerk, de overblijvende
einden kaarsen, dit tot verlichting van de kerk dienen, zullen blijven ten voordeele van de
Custos, en daar tegen de einden der kaarsen welke rondom het graf gebruikt worden, ten
voordeele van de doodgravers.

1089. Den 24 October 1803, fol.293.
Op het Request van Jan Claas Peters als voogd over Wicher Reijns, fungeerende als Meester
aan den Zwartendijk, verzoekende als bij Apostille.
Was geapost: Op het rapport van de Scholarchen wordt aan Wicher Reijns toegelegd de som
van vijf en twintig guldens, te betalen door den Ontfanger van dezer Stads ecclesiastique
goederen.

1090. Den 24 October 1803, fol.293vo.
Op het request van I.A. Hoorn, verzoekende, dat het vischwater in de Enk, door hem in pagt
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gebruikt, als mede het Duivegat, door hem van A. Tebbetman overgenomen, buiten
verpagting moge gehouden worden, en aan hem op voorige conditien in pagt gecontinueerd.
Was geapost: Aan den Requestrant wordt het vischwater de Enk, voor vier jaaren, op
voorige conditien in pagt gecontinueerd, doch wordt deszelfs verzoek wegens het vischwater
het Duivegat bij dezen gewezen van de hand.

1091. Den 27 October 1803, fol.293vo.
Op het Request van R.J. Woltgraft, als gemagtigde der respective erfgenaamen van wijlen Mr.
H.J. Roelink te kennen gevende dat hij met consent dier erfgenaamen in specie die der
voogden over den minderjaarigen H.J. Roelink Hubert, heeft verkogt aan den Ontfanger
P.E. van der Merwede de behuizingen, hovens en stallingen volgens ten requeste
geannecteerd koopcontract (hetgeen met het exhibitum van heden is getekend), verzoekende
daarop de approbatie der Vergadering.
Was geapost: Op het rapport van de Hoofdlieden van het Broederquartier is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten Requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de
gelibelleerde koop te approbeeren.

1092. Den 31 October 1803, fol.294.
Op de Requeste van Salomon Marcus Junior, verzoekende een inhoekje tusschen de
Stadswaag en sijn woonhuis met een hekje te mogen afperken en zodanig dat hetzelve,
wanneer de deuren der waag gebruikt en geopend mogten worden, als dan zal kunnen
weggenomen worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraars van de Stad word aan den Suppliant mids
deesen tot wederzeggens toe vergund, om de gelibelleerde open plaats met een hek, als een
lossen toeslaande haak gemaakt afte schieten, soo, dat de eene vleugel van dit hek aan sijn
woonhuis, en de andere aan de hoek van de Stadswaag, worde ingehaakt, ten einde de
passagie uit en in de waag niet worde belemmerd, maar dit hekwerk; so dikwils het ten
Dienste van de waag nodig is, zal worden weggenomen; En dat voor ‟t overige dit werk
worde begonnen en voltooijd met overleg van deezer Stads Architect.

1093. Den 10 November 1803, fol.294vo.
Op het Request van C. Aalders, weduwe van J.W. Heppe, verzoekende eene gratificatie als bij
Apostille.
Was geapost: De Ontfanger van dezer Stads Domeinen wordt door dezen gelast aan de
requestrante uit te tellen de som van vijftig guldens uit de loopende Kamer.

1094. Den 10 November 1803, fol.294vo.
Op het Request van Hermanus Tikkel, verzoekende, uit hoofde van zwaare onkosten voor
reparatien, voor een bepaald getal jaaren ontheven te worden van het grondgeld het geen hij
jaarlijks te betalen heeft van zijn huisje buiten de Vischpoort staande bij de Sleepersstal ter
somma van twee en veertig stuivers.
Was geapost: Op het rapport van dezer Stads Kameraars wordt aan den Requestrant het
gelibelleerde grondgeld voor den tijd van twaalf jaaren bij dezen geremitteerd.
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1095. Den 10 November 1803, fol.294vo.
Op het Request van P.C. Poppe, verzoekende dat aan hem het stuk land genaamd het
Overreesche, toebehoorende aan het Geertruid en Catharina Gasthuis, en waarvan de pagt
expireert Petri 1804, in huur moge gecontinueerd worden voor een dubbeld pagtjaar tegen
betaling van f.140 – : - en onder verdere aanneming, om het land van een rietpol te zuiveren.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis
worden de Kerkmeesteren van het zelve gasthuis door dezen geautoriseerd aan den
Requestrant het gelibelleerde land voor nog een pagtjaar tegen de som van een honderd en
vijftig guldens en op verdere ten requeste aangebodene conditien, in huur te continueeren.

1096. Den 10 November 1803, fol.295.
Op het Request van de wede van Willem Brands, woonende op het erve Stoltenburg,
toebehoorende aan het Geertruid en Catharina Gasthuis, waarvan de pagt expireert Petri 1805,
verzoekende continuatie van pagt voor nog een pagtjaar tegen betaling van 70 guldens.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis
worden de Kerkmeesteren van hetzelve gasthuis door dezen geautoriseerd aan de
Requestrante het gelibelleerde erve voor nog een pagtjaar tegen de som van tagtig guldens in
huir te continueeren.

1097. Den 19 November 1803, fol.295vo.
Op het Request van Mense Sellis, mede executeur in den boedel van wijlen Orseltje van
Veen, wede van Willem Sellis. Verzoekende dat zijn mede executeur Egbert Schallenberg
moge gelast worden om met hem qp of zijnen gevolmagtigden A.W. van Delden, op eenen
zekeren termijn zich ter Secretarie dezer Stad te vervoegen, ten einde de in de aldaar
berustende rekening des boedels voornoemd gevonden worden de faute en abusive posten
gezamenlijk ten overstaan van een dezer Stads Secretarissen, te onderzoeken, vereffenen,
wegnemen en in eenen liquiden staat te brengen, om dienna voor Hoofdlieden behoorlijke
Rekening, bewijs en relique des boedels te kunnen doen, en dat E. Schallenberg tot meerdere
securiteit voor den Requestrant moge worden gelast behoorlijk in judicio te deponeeren en so
questeeren alle zodanige papieren, documenten en penningen, als betrekkelijk voornoemden
boedel onder zich berustende heeft, cum expensis; versoekende den Requestrant qp in cas
van oppositie, dat in deezen een korte extra ordinaire termijn moge gesteld worden.
Was geapost: Op het Rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, wordt de
beklaagde Egbert Schallenberg, in zijne gelibelleerde qualiteit, gelast op Zaterdag den 26
November 1803, des voormiddags ten elf uuren op het Raadhuis voor gemeldde Hoofdlieden
te compareeren, ten einde als dan door hem qq overgegevene rekening thans ter Secretarie
berustende, in preesentie van zijnen mede executeur door de geinterresseerden in dien boedel
kunnen geexamineerd worden; tevens als dan medebrengende alle stukken, papieren, gelden,
acquiten en memorie van restenten, tot derzelve nalatenschap behoorende, teneinde dezelve
nalatenschap behoorende, ten einde dezelve rekening aldus behoorlijk kan worden nagezien,
vereffend en gesloten in zo verre naar bevonden omstandigheid van zaaken zal bevonden
worden te behoren.

1098. Den 19 November 1803, fol.296.
Op het Request van E. Schallenberg, zich beklagende , dat hij door Joh. Figge aan dezer Stads
Laage Bank wordt aangesproken om eene pretensie van f.53 - : - terwijl hij eene
tegenrekening heeft, waaromtrent hij hem dikwijls doch vruchteloos heeft getracht te
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onderhouden; dierhalven verzoekende dat aan Joh. Figge een tijd om behoorlijk af te rekenen
moge gesteld worden.
Was geapost: De Requestrant word gerenvoieerd naar den ordinairen cours van Justitie.

1099. Den 21 November 1803, fol.296vo.
Op het Request van Jan Gerrits Bosch, woonende te Havelde in de Landschap Drenthe,
verzoekende de inwooning binnen deze Stad.
Was geapost: Op het rapport van de Preesideerende leden is goedgevonden en verstaan het
verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de inwooning binnen deze
Stad te permitteeren onder productie van eenen acte van indemniteit van zes jaaren van de
Regeeringe van des Requestrants woonplaats.

1100. Den 24 November 1803, fol.296vo.
Een Request van Egbert Schallenberg, verzoekende, dat het boek van rekening van den boedel
van wijlen Orseltje van Veen, wede van Willem Sellis ter Secretarij berustende aan hem aan
hem weder moge uitgereikt worden, ten einde derzelve rekening met zijnen mede executeur te
kunnen vereffenen en dezelve nader over te geven over veertien dagen.
Was geapost: Wordt gepersisteerd bij de Apostille dezer Vergadering de dato 19 November
1803.

1101. Den 28 November 1803, fol.297.
Op het Request van Kerkmeesteren van het Geertruid en Catharina Gasthuis, verzoekende
approbatie wegens eene verkogte Kostkopers proeve aan Gerrit van der Lande, oud 65 jaaren
voor eene som van twaalf honderd guldens, de wooning in het huisje voorheen bewoond voor
Hein Pronk op conditie, dat, wanneer hij mogt uit de Stad gaan voor plaisier of voor affaires
hij dan de kost voor dien tijd missen zal.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Geertruid en Catharina Gasthuis is
goedgevonden en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren, en dien ten
gevolge de Kerkmeesteren van het gelibelleerde huis tot de perfectie van het gemartioneerde
contract te authoriseeren.

1102. Den 1 December 1803, fol.297.
Op het Request van Jan Davids, meijer van het erve No.60, en Willem Berends, meijer van
het erve No.62, verzoekende wegens geleden schade in hunne gepagte erven door de
doorbraak en verhoging van den Swartendijk ontstaan remissie van een jaar pagt.
Was geapost: Op het Rapport van de Cameraers van de Stad word aan de Supplianten
wegens geleden schade in hunne gepagte erven, veroorzaakt door de doorbraak, de uit dezelve
erven gehaalde aarde en verhoging van den Swartendijk ieder een vol jaar pagt, en dat aan Jan
Davids eene Sa. van een honderd guldens, en aan Willem Berends eene Sa. van vijf en zestig
guldens, op hun nog verschuldigde pagt mids deezen geremitteerd.

1103. Den 5 December 1803, fol.297vo.
Op het Request van Jan Hoeve en Grades Hilkes, voogden over de kinderen van Gerrit
Nuijen, verzoekende autorisatie tot het aankoopen van eenige kleederen voor hunne
voorschrevene pupillen, en de daartoe benoodigde penningen af te houden van zo danig zom
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van f.44 - 8 – als aan dezelve pupillen toebehooren en onder hun requestranten berustende
zijn.
Was geapost: De Hoofdlieden van het Buitenquartier mondeling door deze vergadering
gequalificeerd zijnde, om de Requestranten te autoriseeren, ten einde een gedeelte der
gementioneerde penningen te besteden tot aankoop der noodwendigste kleederen voor de
kinderen van G. Nuijen, en aan dezelve Hoofdlieden gebleken zijnde uit de overgelegde
quitantien, door de voornoemde voogden de som van f.28 - 7 - ten voorschreven ende te zijn
besteed, zo worden dezelve voogden dien aangaande gedechargeerd, blijvende thans nog ter
hunner verantwoording de som van zestien guldens en een stuiver onder hun berusten.

1104. Den 5 December 1803, fol.298.
Op het request van Jan Jäger, overleggende een authentique verklaaring van President vice
canselier en raaden, van het vorstelijk Waldeksche Consistorie te Arolsen de dato 13 October
1803, waarbij aan hem toegestaan is een ander huwelijk aan te gaan; inhaereerende aldus zijn
verzoek bij zijn voorig request.
Was geapost: Den Requestrant voldaan hebbende aan de Apostille dezer vergadering van 16
Junij 1803, zo wordt op het rapport van de Hoofdlieden van het Cellebroederquartier, aan den
zelven vrijgelaten een tweeden huwelijk aan te gaan.

1105. Den 8 December 1803, fol.298.
Op het Request van Dirk van Grafhorst en Philip Coopsen, Buitenvaderen van het Burger
Weeshuis, verzoekende consent om een huisje staande in het Bovenquartier op den Burgwal,
toebehoord hebbende aan de wede Staal, en thans aan voorschreven Weeshuis vervallen, te
mogen verkoopen.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Burger Weeshuis is goedgevonden
en verstaan het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de
gelibelleerden koop te approbeeren.

1106. Den 8 December 1803, fol.298vo.
Op het Request van Lubbert Gerritse, woonende op een erve van het Weeshuis in het
Oldebroek, verzoekende remissie van zodanige agterstallige vijf mudde boekweijt, als hij over
den jaare 1802 aan voorschreven Weeshuis schuldig is.
Was geapost: Op het rapport van de Provisoren van het Burger Weeshuis is goedgevonden
en verstaan, het verzoek ten requeste gedaan te accordeeren en dien ten gevolge de
Requestrant de agterstallige vijf mudden boekweite over den jaare 1802 verschuldigd te
remitteeren.

1107. Den 8 December 1803, fol.298vo.
Op het Request van Dirkje van den Brink, weduwe van Cornelis Steendijk, agtste turfvulster
alhier, verzoekende wegens ouderdom en gebreken, dat haar dogter Antonia Steendijk,
huisvrouw van Berend van Dijk voorschreven harer post moge bedienen.
Was geapost: Op het rapport van de Broodwegers wordt aan der Suppliante dogter Antonia
Steendijk, huisvrouw van Berend van Dijk geaccordeerd, om de agtste turfvulsterplaats, zo
lange de Suppliante in leven zal zijn, te mogen bedienen, mits aan dezelve uitkeerende een
schelling van een praam en twee stuivers van een schuitje en verders onder praestatie van den
eed daartoe staande.
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1108. Den 12 December 1803, fol.299.
Op het Request van de Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente alhier,
verzoekende het welmeenen dezer Vergadering te verstaan wegens eene missive van de
Gemeente van Scheveningen, verzoekende onderstand door middel van collecten.
Was geapost: Uit aanmerking, dat de omstandigheden zedert het antwoord dezer
Vergadering van den 21 November 1803 op des Kerkeraads verzoek wegens eene te doene
collecte ten behoeve van de gemeenten van Maassluis en Vlaardingen niet veranderd zijn,
wordt gepersisteerd bij het zelve antwoord, en dienvolgens in des Kerkeraads verzoek ten
requeste vermeld, gedifficulteerd.
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Index van Campen en haar Jurisdictie.
Deel 26T.

Index op persoonsnamen.

Aa, Willem van
Aaken, Hendrik van
Aalderink, Berend van
Aalderink, Swerus van
Aalders, Catharina
Aards, Gerrit
Aarens, Gerrit
Aars, Rutger
Aars, Willem
Aarts, Abraham
Aarts, Dries
Aarts, Jacob
Aarts, Rutger
Abrahams, Bernard
Abrahams, Isaacq
Admiraal, vrouw
Adolf, Anna
Adolf, Gerrit
Albers, Aaltje
Albers, Gerrit
Albers, Jacob
Alberts, Aaltjen
Alberts, Femmegien
Alberts, Gerrit
Alberts, Jacob
Alferink, Jan
Annes, Volker
Apeldoorn, Jan
Arends, Hendrik
Arends, Hermpje
Arens, Hendrik
Arents, Geesjen
Arink, Hendrik
Arink, Jan
Arink, W.
Ars, Arend
Asjes, Machtelt
Assen, Jan van
Augier, I.
Auw, J.A. van
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588.
808.
228, 914.
128.
1026, 1046, 1093.
986.
660.
660, 872.
447, 872.
449.
518, 519.
952.
560.
699.
472, 585.
44.
372.
372.
83, 431.
940.
604.
339.
315.
937.
755.
960.
476.
612.
375, 537.
393.
660.
858.
905.
54.
899.
207.
745.
556, 701, 738, 741.
827.
35, 154, 386.

Avink, W.
Avink, Wessel
Baalde, J.S.
Baarslag, Fr.
Baarslag, Hermanus Arnoldus
Baarslag, Johannes Hendricus
Baarslag, Willem
Backer, Paulus [Zie Bakker]
Baerle, Mr..C.G. van
Baerslag, F.
Bagge, M.E.
Bakker, Johannes
Bakker, Paulus [Zie Backer]
Bakker, Willem
Balen, Hendrik van
Bandjes, Berendina
Bandjes, Gerrit
Bantjes, Alida
Bantjes, Berendina
Bantjes, G.
Bantjes, Jan
Barbier, Barbier, P.
Barré, Anna
Barré, Clasina
Barré, Matje
Barton, Adriana
Bateram, Batteram, J.
Baum, J.G.
Baum, wede
Becks, Gosen
Beek, Antonie
Beek, Hermanus
Beeke, C.C. van der
Beekman, Adriana
Beekman, Daniël
Beekman, F.C.
Beekman, Geertruid
Beekman, J.
Beekman, J.C.
Beekman, J.G.
Beekman, Jacob
Beekman, Jan Christoffel
Beekman, Johanna Geertruid
Beekman, Johannes Christoffel
Beekman, Susanna Adriana
Beernink, Jan Hendrik
Beers, Jan
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440.
440, 578.
406.
84, 684, 862.
578.
578.
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440.
571.
440.
440.
440.
597, 656, 947.
446, 711.

Beerthuis, Paul
Beerts, Gerrit
Beerts, Hendrika
Beerts, Jan
Beets, Harmannus
Beijerink, G.
Beijlon, Helena
Beilon, J.H.
Bek, Jacobigje Daniels
Bekendam, Janna
Belder, Berend
Bellangé, A.C. de
Belt, Aaltje
Belt, Albert van den
Belt, Jacob
Bend, Gerrit van den
Benoist, Jan Jacob
Benter, Michiel
Benther, Elisabeth
Benther, Lotje
Benther, Margreta
Bentink, C.W.
Berben, Berendina
Berends, Eimer
Berends, Gerrit
Berends, Pieter
Berends, Willem
Berg, Anna van den
Berg, Anthonij van den
Berg, Berend van den
Berg, Daniël van den
Berg, G.G. van den
Berg, Gerrit van den
Berg, Jan van den
Berg, Jan van der
Berg, Mariana Wilhelmina van den
Berg, Nicolaas van den
Berg, Wijntje van den
Berg, Willem van den
Bergh, Catharina
Berghof, Anna Magdalena
Berghuijs, J.
Berghuis, Dirk
Berghuis, G.J.
Berghuis, J.
Berghuis, Jacob
Berik, Gerrit
Berkelaar, H.
Berkhof, Egbert
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877.
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300.
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164.
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Berkhout, J.
Berkum Biesterbos, N. van
Berkum Bijsterbos, Nicolaas van
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Best, Christiaan
Best, F.
Best, Jacob
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Best, Jan
Best, Philip
Biebeek, Hendrik Jan
Biebeek, Jan Willem
Biebeek, W.
Biesterbos, E.
Biesterbos, J.N.
Bijsterbos, Albert
Bijsterbos, Egbert
Bijsterbos, H.
Bijsterbos, Jacobus
Bijsterbos, Jurriaan Nicolaas
Bijsterbos, Teunis
Bijsterbos, Willem
Bloemendaal, Lammert
Blok, de Burger
Boer, Aaltjen de
Boer, Fr. de
Boer, Hans Abrahams
Boer, Jan de
Boer, Jantje Hansen
Boer, Teunis de
Boers, P.
Boeve Jr., A.
Boeve Sr., Antonie
Böhm, Jacob
Bollaard, Adoph Pierre
Bolt, Jan Harms
Bommel, G. van
Bondam, Gerhard
Bonjot, Maria Magdalena
Book, J.P.
Borgerts, Philip
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Bos, Gerrit
Bos, Harmen
Bos, Hendrik
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794.
854.
688.
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Bos, Jacob
Bos, Jannes
Bos, Johannes
Bos, Lambert
Bos, Thomas
Bos, Trijntjen
Bos, Wilhelmus
Bos, Willem Petersen
Bos, Willem
Bosch, Jan Gerrits
Bosch, Peter Willemsen
Botteram, Jan
Botterenbrood, Dirk
Botterenbrood, Evert
Brabber, Hendrik
Brand, Anna Maria
Brand, Willem
Brandenburg, Gerhardus
Brandenburg, Jacob
Brandenburg, Mattheus
Brandhof, H.
Brands, Willem
Brandt, J.T.E. van
Brandt, Johanna Sepina Wilhelmina
Geertruida van
Brants, Willem
Brauns, Anna Catharina
Breijer, Arend Dirksen.
Brilman, G.
Brink, A. van den
Brink, A.J. van de
Brink, Arend Jan van den
Brink, Dirkjen van den
Brink, Hendrik Jan van den
Brink, J.A. van den
Brink, J.H. van den
Brink, Lambert van den
Brink, Lammert Teunis van den
Brink, Lammert van den
Brink, ten
Brinkmeijer, Hendrik
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Brouwer, V.
Bruggen, Hermanus van
Bruggink, Gerrit
Bruggink, Willem
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656.
456.
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455.
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364.
457, 615, 831.
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445.
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46.
1042, 1047.
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203.
287.
400, 1107.
287.
203.
203.
351.
287.
203, 287, 351.
1051.
941.
209.
317, 344, 324.
490, 1086.
181.
501.
495.
485.
322.
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Bruin, Hendrik de
Bruin, Jacob de
Bruinier, Hermen
Bruinier, wede
Bruining, wede
Bruins, J.
Bruintjes, Jacob
Brunier, Gerrit
Buitendijk, H.
Buitendijk, Pieter
Bulder, Berend
Bulder, Hendrik
Bulthuis, Lubegien Jans
Bundes, Ph.
Bunskerken, Johanna
Bunskerken, Willem
Buschk, Theodoor
Buschman, J.J.
Buskens, Mr.
Buting, Hendrik
Calmer, Carel Willem
Camen, Jan van
Camen, weduwe van
Camerling, A.M.
Camerling, wede
Camerlinte, A.M.
Cameron, Nolly
Cameron, Willem
Campen, B.E. van
Campen, E.B. van
Campen, J.B. van
Campstein, C.
Campstein, Johanna Catharina
Campstein, W.
Campstein, Willem.
Camstein, J.
Canits, Willem Willems
Canneman, Maria
Captein, Aart
Captein, Aart
Carsten, Do. K.
Carsten, W.C.
Carsten, wede
Castenaar, Helena
Cate, A. ten
Celles, Gerardus
Cerutti, J.A.
Chalmot, J.A. de
Chenders, Berend
Christiaans, Trijntje
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775.
193.
275.
870.
450, 528, 967.
927.
709.
592.
704.
881.
826, 828.
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1020.
175.
502.
1046.
106.
982.
871.
1045.
556, 701, 738, 741.
647, 648.
797.
888.
903.
873.
241.
16.
888.
697, 710
707.
657.
707.
657.
692.
706, 1039.
428, 472, 742, 842, 843, 849.
143, 405, 563, 576, 792.
563.
903.
658.
797.
620, 622.
577.
207.
165, 637, 785.
331, 882, 920.
207.
1054.

Cijter, Margaretha
Claasen, Jantje
Claasen, Roelof
Claassen, Peter
Clasen, Peter
Clement, Claas
Clercq, Maria le
Clooster, Hendrikje
Coelman, Hendrik
Cohen, E.
Cohen, Eliazer Israël
Cohen, Levi Marcus
Cohen, Mozes Israël
Conradi, J.F.
Constant, Jacobus
Coole, Cornelis
Coopman, Sophia
Coops, Catharina Maria
Coopsen, Philippus
Cordemond, Coenraad
Cornelis, Catharina
Cornelis, Gerbrand
Cornelis, Jan
Cornelis, Peter
Cornelissen, Johanna
Cornelisz, Jan
Cortje, Jan
Craiveld, Dina
Cramassen, Johannes Paulus
Cramer, J.W.
Cremer J.Z., Melchior
Cremer Jr., M.
Creps, Jan
Croese, Andries
Croff, W.J.H.
Daalen, N. van
Dalen, A. van
Dalen, G. van
Dalen, H. van
Dalfsen, Catharina van
Dalfsen, Hermina van
Dalsen, Miente van
Dam, Gerrit ten
Dam, Lammert van
Damans, Geertje
Dambrink, Evert
Damcus, Carel
Das, Mr. C.
Dasveld, Gerrit Jan
Dasveld, Janna
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249.
249.
937.
438.
165.
78, 142, 206, 496.
802.
884.
1082, 1085.
799, 812.
851.
647, 933.
419.
629.
319.
241.
925.
477, 975, 1105.
464, 1019.
194.
237, 916, 974.
1001.
709.
14.
1074.
581.
287.
566.
186.
389.
1083.
906.
538, 784, 950.
925.
45.
540.
165.
565.
722.
72, 115, 188, 261.
147.
50.
180.
1075.
1008.
478.
1081.
642.
642.

Dasveld, Klaasje
Dasveld, Roelof
Davids, Izaak
Davids, Jan
Dekker, Jan
Dekker, Wolter
Dekker,? (Nederbos) Wolter
Delden, A.W. van
Delmerhorst, Rebekka
Denekamp Jr., Willem
Denekamp Sr., Willem
Denekamp, Anne
Denekamp, Hendrik
Denekamp, Pieter
Denekamp, weduwe
Denier, Hendrik van
Deppe, Jan Hendrik
Derks, Willem
Deutman, Gerrit
Dibbitz, Elizabeth
Diemen van Lamsweerde, Dominicus van
Diemen van Lamsweerden, E. van
Diender, Hendrik
Diepen, Gerrit van
Diesbach, Teunis
Diesemer, Peter
Dietij, Daniël
Dietij, Johanna Margaretha
Dijk, Aaltje van
Dijk, Berend van
Dijk, D.G.
Dijk, Hendrina van
Dijk, Hillegien Willems van
Dijk, Jacob van
Dijk, Jan Gerrit van
Dijk, Jan van
Dijk, Johannes van
Dijk, Lammert van
Dijk, Lubbert Jans van
Dijk, Willem Berends van
Dik, Berend van
Dirks, Dirk
Dirks, Gerrit
Dirks, Harmen
Dirks, Hendrikjen
Dirks, Roelof
Dirks, Willem
Dirksen, J.E.
Dolman, Arend
Dolsma, Arend
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1102.
4, 99, 867, 899, 953.
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867.
1097.
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674.
674.
674.
674.
674.
773.
240.
175.
413.
350.
888.
1072.
465, 1053, 1068.
393, 625.
524.
171, 351.
343.
765.
765.
1037.
1107, 1030.
481.
898.
335.
709.
169, 174.
364, 711.
306, 530.
514, 839, 877.
57, 181, 375, 537.
639, 988.
255.
449.
838.
370.
492.
533.
766.
164.
623.
543, 774, 815, 864, 915, 1031.

Dompselaar, Jacobus
Donselaar, Cobus
Doorne, B.J. van
Doorne, J.J. van
Dörr, Johannes
Dries, Roelof
Dries, Tijmen
Dries, Willem
Driesen, Jan
Driessen, Jacob
Driessen, Willem
Drillingen, Jan Everwijn
Dubbelds, Marrigjen
Dudard, C.A.
Duisen Jr., Willem van
Duitman, G.
Durand, Wm.
Dutman, Hendrik
Dutman, Jan
Echten, A.A.C. van
Eckelboom, Dirk
Ecker, Christina
Eden Barentsz., Jan van
Eeden, Witse Pietersen van
Eems. A. van
Eepe, wede van
Eerde, Gerrit van
Eerde, Lucas van
Egbers, Aart
Egbers, Harmen
Egbers, Hermen
Egberts, Jan
Egberts, Wicher
Eijffert, den Piqueur
Eijken, Jacob van
Eijmbers, Augustijn
Eijs, P.J.H. van
Eijsemenger, Johannes
Eijsmenger, Maria
Einbers, Hendrik
Einbers, Hilbrand
Einbers, Jannigje
Einbers, Nenne
Ekkelboom, Dirk
Ekkelboom, Geesien
Ekker, J.
Elias, Elias.
Elias, Jacob
Elias, Levi
Elsdijk, Jan
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855.
1083.
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337.
1059.
1059.
372.
372.
438.
353, 515.
620, 622.
996.
420.
821.
728.
126, 150, 219, 245.
777.
295.
824.
280, 346.
417, 628, 631, 820.
785.
100.
543.
155.
838.
306
952.
229.
284.
387.
282.
14.
1020.
278.
379, 415.
302, 303, 307.
307.
900.
900.
900.
900.
441, 646, 689, 973.
116.
782.
60.
60.
60, 479, 486.
648.

Eman, Berend
Eman, Berend Maurits
Engbrink Hz., R. van
Engbrink, Andries van
Engbrink, H. van
Engbrink, Lucia van
Entrup, F.G.
Entrup, Mr. W.
Erdtsieck, Johannes Joseph
Erkelens, Mr. N.
Escher, D.G.
Escher, Dr. G.
Esscher, D.G.
Essen, F.H. van
Essen, T.H. van
Eulenbroek, Albertje
Eulenbroek, Jannes
Evers, Collect.
Evers, G.L.
Evers, Jan Frans
Evers, Jan
Evers, Jochem
Evers, Joost Christiaan
Evers, L.Ch.
Evers, Proc.
Everts, Jochem
Everts, Willem
Evertsz, Berend
Exalto d‟Almaras, Mr. Aaron
Exalto d‟Almaras, Theodorus Marcus
Fabius, Helena Maria
Fabius, Mr. C.J.
Feght, B.
Feijt, Mr. David
Feijter, H. de
Feijth, G.
Felix, Hendrik
Fels, Jan Jacob
Feneman, Jacob
Fidder, H.
Figge, Joh.H.
Figge, Johannes
Figge, Johannes
Fix, Jan Beertsen
Fix, Peele Jansen
Foecoma, L.A.
Forgené, Catharina
Forken, Forsten, Dr.
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429, 580.
966.
540.
611.
679.
679.
698.
698.
64.
1071.
451, 1031.
901.
745.
415.
156, 379.
720.
720.
64.
420.
1087.
165.
469, 582.
44, 99, 428, 472, 483, 599, 646, 669, 697, 710,
764, 789, 836, 888, 1000, 1079.
220, 242, 310.
4, 589.
856.
856.
439.
870.
870.
275.
275.
165.
299.
1076.
165.
652.
84, 87, 440, 538, 573, 684, 862, 995, 1046.
512.
2, 25.
637.
1004.
56, 320, 365, 786, 862, 902, 1098.
716.
716.
898.
886, 890.
563.
1075.

Forsten, J.B.
Forsten, Mr. J.B.
Frank, Jan
Franker, Pieter
Franks, Jan
Fransen, Pieter
Franssen, E.F.
Fredriks, Lammerdiena
Frevel, Friesendorp, Gerrit
Frikke, H.
Fruit, S.
Galen, Jac van
Gartman, Jannes
Gast, Everdina
Gastman, Jan
Geel, Jan de
Geerts, Hendrik
Geest, Jacoba Berendiena
Gelder, Albertus van
Gelder, Fredrik van
Gelder, M. van
Gelder, Petrus van
Geniets, Ds.
Gerber, Abraham
Gerrits, Aaltje
Gerrits, Berend
Gerrits, Cornelis
Gerrits, Egbert
Gerrits, Femmigje
Gerrits, Fredrik
Gerrits, Gerrigje
Gerrits, Gerrit
Gerrits, Harmen
Gerrits, Hendrik
Gerrits, Jacob
Gerrits, Jan
Gerrits, Lamberdine
Gerrits, Peter
Gerrits, Simon
Gerrits, Willem
Gerritsen, Lubbert
Gerritz, Willempje
Geselschap, Arnoldus
Geurs, Hendrik
Gezelschap, A.
Giest, Lambert Jans
Gigandel, Gijsbert
Gigandet, Gijsbertus
Gingandet, G.
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459.
667.
561.
642.
897.
426.
1007.
980.
378.
1055.
540.
192.
556, 741.
653.
236.
954.
15, 24.
885.
49, 483.
119, 172.
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148.
954.
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711.
900.
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1050.
449.
758.
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332, 685.
149.
524, 547.
93, 771.
301, 439.
865, 1106.
333.
357.
158.
165, 1041.
483.
136.
1007.
37.

Glaser, Jan
Glinthuis, Femmetjen
Gluisteen, Godefroij, Jan
Goede, Hilligje de
Goede, J.
Goede, W.
Gog, Helena van
Gompets, Izaak
Gooij, B. Bartold
Gooij, B.
Gooij, Barend
Gooij, H.
Goor, Johannes B. van
Goosens, Jan
Goutum, Elizabeth van
Gouwke, Reijn
Gover, Wietse de
Grafhorst, Berend van
Grafhorst, Dirk van
Grafhorst, Margaretha van
Greeve, David de
Greeve, G.A. de
Greeve, Helena Clasina de
Greeve, Helmich Jan
Greeve, Jurrien de
Greve, D. de
Greven, Margaretha
Grevenstein, H.M.
Grevenstein, H.N.
Grevenstuk, Aleida
Grevenstuk, Berend
Grevenstuk, Dirk
Grevenstuk, Jan
Groen, Jacob
Groenewolt, Berend
Groenewolt, Michiel
Groenewoud, Berend
Groenewoud, Jurrigje
Groenou, F. van
Groenou, P. van
Groningen, Hendrik van
Groot, Cornelis de
Groskamp, Bernardus
Guldenaar van Munnik, B.H. van
Guldenaar, C. van
Gunning Jr., Frans
Gunning, A.C.
Gunning, C.
Gunning, Frans
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850.
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661.
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232.
1033.
230.
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19.
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460.
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243.
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414.
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417, 569, 823.
740, 761.
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Gunningh Sr., Frans
Gunningh, A.
Gunningh, Anna Christina
Gunningh, Mr.
Gussers (Bustus), Arnoldus
Haan, Jan de
Haan, Jan Rutgers de
Haan, Magteld de
Haan, Maria Willemina de
Haar, Jacob van der
Haer, J. van der
Haijne, Johanna Jacoba
Haijne, Wilhelm
Haijne, Wilhelmina
Halterman, Hamel, Joan Pierre du
Hardenberg, Albert
Hardenberg, H.
Hardonk, Johannes
Harms, Klaas
Harms, Peter
Harmsen, B.
Harpschoe, W.
Hartman, J.
Hartman, J.N.
Hartman, Peter.
Hartog, Salomon
Hasselt, L.I. van
Hasselt, Lud. Theod. van
Hasselt, van
Haverkamp, C.M.
Haverkamp, Harmen
Haverkamp, Marten
Havesaat, Anna Leijda
Havezaat, Anna Aleijda
Hector, J.
Hector, Johannes
Heerde, Gerrit van
Heerde, Wicher van
Heerde, Willem van
Heerendam, wede „s
Hees, Wilhelmina van
Heide, Hendrik ter
Heijde, Hendrik van der
Heijer, Maria Louisa
Heijer, wede
Heijmeier, Johannes
Heijmeijer, Bernardus Josephus
Heijmenberg, P.D. van
Heijsink, Hannes
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23.
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894.
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876.
427.
71, 141.
224.
394.
394.
49.
346.

Heijsink, Jannes
Heijsink, Johannes
Hekker, Hendrik
Helderman, Olaf
Helregels, Sara
Hemans, Anna
Hemert, Mr. Wolf Floris. van
Hemink, Berend
Hemink, wede
Hemmes, Johannes
Hemsing, A.
Hendriks, Hendriks, Andries
Hendriks, Arend
Hendriks, Egbert
Hendriks, Gerrit
Hendriks, Jacobje
Hendriks, Jacomina
Hendriks, Jan
Hendriks, Klaas
Hendriks, Margien
Hendriks, Teunis
Hendriks, Wignant
Hendriks, Willem
Henkel, Jan
Hennephof, Hendrikje
Heppe, Joh. Wolfg.
Herpschoe, Pieter
Herweier, Herweijer, G.
Heshusius, wede
Heugelmeiër, Jan
Hilbrink, Gezina
Hilbrink, Maria Catharina
Hilkes, Grades
Hillebrand, Dns.
Hillebrands, Einbert
Hillebrands, Jochem
Hillebrands, Marretjen
Hillebrands, Willem Einbert
Hinnen, Hendrik
Hoefhamer, Margaretha
Hoekman, M.B.
Hoekmans, Gerrigje
Hoesbergen, Claas
Hoeve, Jan
Hoffard, Johan Michaël
Hofstede, Berend
Hofstede, Dirk
Hoijs, Adriaantje
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367.
860.
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657, 707.
607, 678, 691, 692, 707, 726, 1103.
440.
900.
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1103.
259.
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Hoimeier, Bernardus
Hoimeier, Johannes
Holkes, H.
Holkman, Hollander, Cornelis
Hollander, Jan Cornelis
Hollander, Jan
Hollander, Trijntje Harms
Holleman, G.H.
Hollink, J.
Holt, Willem ten
Holtkamp, Anna
Holtkamp, Maria
Homan, Mr. H.G.
Hompes, Izaak
Hoogenberg, W.L.
Hoogenberg, Wijnanda Lamberta
Hoorn, I.A.
Hoorn, J.A.
Hoove, David ten
Hoove, Johanna ten
Hoove, Pieter ten
Hoppe, wede
Horst junior, Andries van der
Horst, Andries van der
Horst, Cornelis van der
Horst, Egbert van der
Horst, Femmetje ter
Horst, W. van der
Horst, Willem van der
Hou, Hendrik
Hou, Marten
Houtkamp, Anna
Houwert, Willem
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780, 927, 1009, 1073.
894.
752.
536, 791, 911, 992.
810, 829.
63, 362, 856.
1042.
649.
387.
120.
48, 984, 999.
1082.
635.
989.
127.
508.
362.
358, 490, 718.
61, 474.
539.
162, 198.
1074.
401.
530.
162.
725.
530.
424, 865, 1106.
1000.
184.
830.
500.
980.
980.
69.
500.
7, 132, 386, 393, 625, 858, 1005.
1033.
989.
445, 583, 767, 873, 1059.
1016.
336.
762.
500.
1073.

Oudestraat.
Overeesche land, het
Overijssel, gewest
Overijssel, provintie
Paaslo
Pelmolen, de
Pieper, de
Pishelle
Prinsestraat
Raamen, de
Raas, het
Rietkampen, de
Rode Hart, het
Roode Leeuw, de
Rotterdam.
Rumfordsche Soupkokerij
Runneboom, de
Sandberg, de
Schansen, de
Scheveningen
Sellemuiden
Slaaperweg
Sluis
Sluize, de
Smalle Slag, het
Soerle
Sompschuit
Speldemakerssteeg
Spontturf
St. Jacobssteeg
St. Nicolaasdijk
Stads erve No.17.
Stads erve No.48.
Stads erve No.49.
Stads Geslagt, het
Stads Gragt
Stads Herberg, de
Stads Tol.
Stadscingel
Stadsmuurtoorn
Stadstimmertoorn
Stadswaag
Stadsweiden
Stadsweijden.
Stadswelle
Steennegotie
Stift Essen, het
Swarte Leeuw, de
Swarte Sluis, de
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4, 227, 426, 484, 762, 810, 823, 827, 829, 899,
907.
709, 1095.
494, 733.
730.
1000.
939.
598, 604, 640.
354.
448.
49.
584.
332.
485.
724.
8, 756, 962.
772.
415.
212.
539, 580.
1108.
937.
961, 1010.
765.
375, 537.
877.
348.
808.
738, 823, 827.
541, 546, 588.
768, 775.
526, 816.
860.
274.
274.
596.
244, 659, 660, 664, 770, 872.
429, 580.
364.
950.
1058.
399.
1092.
486, 489.
60.
791.
748, 791.
184.
907.
449.

Tabaksaccijns, Stads
Tanerij
Thiel
Toelast, den
Tonelisten, troup
Toubanenhuisje, het
Touwbaan, de
Turf, Stads
Turfaccijns
Urk, het eiland
Urken Land, het
Utrecht.
Valke van Campen, de
Veene Riete
Veenepoort
Veenestraat
Veer op Deventer
Veer op Enckhuisen
Veer op Seveningen.
Veer op Zutphen
Veer van Campen op Amsterdam.
Veer van Campen op Vollenhove.
Veer, het
Veer, Stads
Veluwe
Veluwe
Vergulde Bodem, de
Vischbrug
Vischpoort
Visscherij
Visscherstraat
Vlaanderen
Vlaardingen
Vollendam
Vollenhove
Vrankrijk
Vriesland
Vrijheidsboom
Vulmole, de
Wapens en Eeretekens.
Wapenvelde
Watermolen, de
Weesop
Werkzicht
Wesep
Westvriesland
Wetzlar
Wezel
Wezenland, het
Wieberburen
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1.
536.
901.
364.
821.
183.
649.
690.
309, 443.
638.
554, 1065.
92.
413.
940.
659, 817, 939, 1035.
581, 850.
971.
617.
917.
685.
781, 807.
896.
594.
8.
290.
424.
347.
429, 813.
1094.
659, 660, 664.
612.
765.
1108.
471, 1015.
612, 730, 896.
354.
751, 846.
208.
469.
513.
360.
399, 421.
532, 534.
975.
446.
653.
337.
634.
519.
554, 1065.

Wilgenweg
Willigenkamp, de
Wilsum
Zalk
Zalker Broek, het
Zalland
Zaluweerd
Zandberg, de
Zandgat, het
Zandweg, de
Zeedijk, de
Zeveningen
Ziekengeld, het
Zogenaamde Kwaade Gat
Zonneberg, de
Zuideinde, het
Zutphen.
Zuuren erve
Zwartendijk No.62
Zwartendijk
Zwartsluis
Zwol(le).

793.
831.
630, 824, 903, 1023.
630, 831, 1033.
435.
875.
290.
439, 570, 976, 994.
570.
412.
421.
486.
273, 376.
545.
858, 1013.
444, 547, 1001.
164, 232, 685.
459.
988.
572, 639, 924, 931, 1089, 1102.
908.
29, 82, 170, 341, 410, 495, 508, 618, 750, 753,
879, 935, 1080.

Index op instellingen.

Algem. Welzijn en Toezicht, Committé van 386, 388.
Arm Bestuur
494.
Arme Kamer.
65, 368, 869.
Armen Weeshuis.
117, 121, 149, 157, 199, 566, 592, 619, 629, 636,
689, 722, 728, 734, 765, 879, 957, 958, 1029,
1056.
Armenstaat
280, 481, 501, 717, 750.
Bataafsche Artilleristen.
169.
Bataafsche Cavallerie
897.
Bataafsche gewapende Burgermagt.
403.
Bataafsche Troupes
737.
Bataillon Jagers
943. , 1055.
Bataillon van Waldeck
765.
Beld, den
439, 976, 994, 1021.
Belthuis van den Ouden IJssel, departem. 868.
Bestiaal, het
818.
Bethlehems Vergadering.
1030, 1032.
Bovenkerk.
12, 342, 513, 869, 1088.
Bovenschool, de
543, 623, 774, 815, 915.
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Broederkerk
Broederquartier Compagnie.
Buijtenkerk.
Buitenkerkhof
Burger Jager Compagnie
Burger Jagers Corps.
Burger Krijgsraed.
Burger regiment
Cellebroeders Compagnie.
Compagnie Gewapende Burgers
Compagnie Grenadiers
Compagnie Jagers
Depart. Bestuur van den Ouden IJssel
Departementaal Bestuur van Overijssel.
Engelsche Troupes
Fransche Dragonders.
Fransche Militairen
Fransche Troupes
Gasthuis, Boven
Gasthuis, Buiten
Gasthuis, Geertruid en Catharina

Gasthuis, Heiligen Geest

Gasthuis.
Gewapende Burgermagt
Groot Burger Weeshuis.
Hervormde Gemeente van J.G.
Hervormde Gemeente
Hillenrijks Vergadering
Hollandsche Posterije
Huijs der Gemeente.
Joodsche Kerk.
Kerkenraad der Joodsche Gemeente.
Kinderhuis, Arme
Kostgevers proeve.
Kostkopers proeve
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754, 929, 1083, 1088.
51.
16, 512, 611, 754, 803, 919, 929.
803.
606.
37, 86, 135, 136, 165.
10, 25, 32, 36, 51, 58, 68, 69, 75, 125, 135, 136,
137, 138, 165, 265, 462.
5, 520, 540.
45.
721.
403.
462.
634, 638, 973.
996, 997, 1014, 1076.
449.
264.
1035.
632.
17, 562, 683, 766, 892, 1015.
18, 91.
18, 88, 93, 97, 213, 268, 289, 304, 343, 352, 376,
387, 424, 435, 436, 437, 438, 444, 445, 446, 471,
491, 494, 497, 503, 532, 533, 534, 538, 567, 583,
626, 627, 633, 682, 688, 702, 713, 725, 759, 771,
835, 874, 884, 937, 939, 945, 946, 950, 951, 963,
1001, 1015, 1095, 1096, 1101.
16, 88, 170, 205, 211, 339, 341, 358, 374, 382,
394, 398, 401, 402, 421, 431, 459, 482, 490, 514,
516, 561, 564, 586, 601, 651, 697, 710, 713, 718,
757, 793, 794, 819, 835, 888, 891, 932, 949, 966,
980, 998, 1000, 1027, 1070, 1086.
13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 34, 38, 50, 65, 161,
205, 567, 586.
453, 473, 520, 531, 549, 644.
325, 342, 442, 474, 477, 518, 519, 627, 700, 812,
853, 865, 888, 959, 1049, 1105.
389.
523.
737.
348.
44.
799, 991.
75, 776, 991.
83, 199, 616, 673, 916.
17, 18, 23, 50, 91, 97, 176, 211, 213, 268, 339,
394, 497, 562, 601, 702, 949.
304, 398, 401, 431, 471, 633, 688, 710, 718, 725,
771, 794, 874, 888, 891, 946, 963, 966, 998,
1027, 1101.

Kuijpersgilde, het
Latijnsche School
Linne Weversgilde
Luthersche Gemeente.
Mennonieten Gemeente
Nederduitsch Gereformeerde Gemeente.
Nederduitsch Gereformeerde Kerkenraad.
Nederduitsch Hervormde Gemeente.
Nederduitsch Hervormde Kerkenraad.
Oost Indische Coloniën.
Oost Indische Compagnie.
Pesthuis, „t
Provintiale Tugthuis.
Raad der Aziatische Bezittingen.
Raad van Administratie en Dicipline
Roomsch Catholijcque Kerke.
Roomsch Catholijke Kerkenraad.
Roomsch Catholique Gemeenten.
Smitsgilde
Trijpwerk, het
Trijpwerkersgilde, het
Tuchthuis te Arnhem
Tuchthuis te Zwolle
Tuchthuis, Provinciaal
Vorstelijke Waldeksche Consistorie
Walsche Gemeente
Weeshuis, Arme
Ziekenhuis, het

366.
422, 610, 672, 790, 854.
555.
4, 99, 259, 440.
538, 800.
822, 835, 1083.
363, 369, 371, 406, 893.
630, 1108.
259.
999.
984.
439, 570.
317.
982.
473, 531, 549.
298.
303.
1029.
492.
385.
385.
788.
964.
972.
1104.
895, 1011.
8, 432, 474, 548.
273, 772.

In dit deel voorkomende beroepen en functiën.

Aannemer
Aanspreeker
Administrateur
Advocaat
Apothecar
Architect
Beurtman
Beurtschipper
Bijvulster
Bode
Boedelhoudster
Boekhouder
Bombardier
Bouwmeester
Broodweeger
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Canonier
Capitein
Captein
Captein Luitenant
Castelein
Clavigera
Collecteur
Conrector
Corrector
Curator
Custor
Diaken.
Dienstmaagd
Dienstmeid
Dijkgraaf
Directeur
Doctor
Doodbidder
Doodgraver
Executeur
Fuselier
Geweermaker
Grutter
Hoedenmaker
Hoefsmeden
Hoofdman.
Hooiweger
Horenblaser
Horlogiemaker
Kalkmeter
Karreknegt
Kerkmeester
Keukenmeid
Keurmeester
Klapperman
Klapperwagt
Klapwaker
Klokkenist
Koehouder
Koopman
Kraamer
Kuijper
Lantaarnopsteeker
Leeraar
Lieutenant
Lieutenant Collonel
Majoor
Mandenmaker
Medicinae Doctor
Meester mandenmaker
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Meester van de zweep.
Meijer
Muntmeester
Musicant
Nagtwaaker
Officier
Opperman
Organist
Paardendoctor
Piloot
Piqueur
Postmeester
Praeceptor
Predikant
Procureur
Provisor
Provoost
Rector
Rentmeester
Roedendrager
Schoenmaaker
Scholarch
Schoolmeester
Schoolopziener
Schout bij nagt
Schutmeester
Secretaris
Sergeant Majoor
Sleeper
Sluisewagter
Smid
Soldaat
Stads Architect
Stadsontvanger
Stalmeester
Stempelsnijder
Tamboer
Timmerman
Timmermansbaas
Trijpwerker
Turfmeeter
Turfvulster
Veehouder
Veerman
Veerschipper
Vendumeester
Visscher
Vroedvrouw
Wagemeester
Weidemeester
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Zilversmid

Verklarende woorden en termenlijst.

@
Ab intestato
Accrochement
Acquit
Ad lites
Ad opus jus habentium
Ad senatum
Ad valvas curiae
Adiceren
Affexie
Aggreëert
Altereren
Ampliatie

-

Animo Injuriandi

-

Appoinctement
Approbatie
Atque in omnem eventum

-

Attestatie
Audi et alteram partem
Cameraars
Captien
Cesseeren

-

Cessie Bonorum
Cessionem
Civisma
Comparidie (comparitie)
Compatitei
Comptoirtje
Conduite
Confirmeeren
Consensu partiam
Consideratie
Constrainie
Constringeeren
Contenteerden
Continuatie
Contumacie
Convenabele

-
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Ad, aan.
Zonder testament.
Verbinden (b.v. een rechtsbelang aan een ander).
Bewijs van ontvangst.
Volgens de letter.
Ten behoeve van de rechthebbende.
Bij de raad
Op de deuren van het raadhuis, publiekelijk.
Gerechtelijk toekennen.
Genegenheid
Een persoon in een stand of positie opnemen.
Veranderen.
Aanvulling of verduidelijking van een vroegere
conclusie.
Met voorbedachte rade, met de bedoeling kwaad
aan te richten.
Beschikking, overeenkomst.
Vergunning
„en bij ieder resultaat‟/ wat de uitkomst ook
moge zijn.
Formele verklaring.
Men hore ook de andere partij.
Beheerder van de geldmiddelen van een stad.
Vatting, bedrog, begrip.
Ophouden, een eind nemen, afstand doen,
vervallen.
Afstand van goederen.
Afstand doen van:
Burger, medeburger, onderdaan.
Opkomst, bijeenkomst ter beraadslaging.
Vereenigbaar, overeenstemmend
Kantoortje.
Gedrag
Bevestigen.
Gedeeltelijk.
Toegeefelijkheid, inschikkelijkheid.
Dwang.
Dwingen.
Tevredenstellen, genoegen doen.
Voortzetten, aanhouden.
Niet verschijnen, verstek.
Geschikte wijze.

Converteeren
Convoceeren
Costume locaal
Crimen adulterii
Cum soeiis
Cum suis
Cum usuriset expensis
Decharge
Decisie
Declaratoir
Declaratoir in forma

-

Declineren
Dedomagement
Defloratie
Deliberatie
Deligent

-

Demissie
Difficulteert
Diligent
Diminuceren
Disponeeren
Dispositie ex officio
Distraheeren
Douceur
Ecclesiastique goederen
Edicta ad valvas curiae parentris

-

Effectueeren
Eheman(vrouw)
Elucidatie
Emolumenten
Erroneus praetext
Exeptivis incidentalibus
Exerceeren
Exhibeeren
Exhibitum hujus diei
Expiratie
Expliceeren
Explieatie
Extraderen
Extraordinair
Faveure
Favoriseeren
Favorabel
Fiat uti petitur

-

Fidei commissaire

-
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Veranderen, inwisselbaar.
Leden, een vergadering samen-, bijeenroepen.
Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten.
Het misdrijf van overspel.
Met de zijnen.
Met de zijnen.
Met rente en kosten.
Kwijting, ontheffen, ontlasten, vrijspreken.
Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak.
Verklarend; vonnis.
Vonnis zonder veroordeling, waarbij alleen het
bestaan van een recht wordt vastgesteld.
Afwijzen.
Schadeloosstelling.
Ontmaagding, doorscheuring v.h. maagdenvlies.
Beraadslaging, overleg.
Verklaring dat een commissie haar taak nog niet
voltooid heeft, er zich nog steeds mee bezighoud.
Ontslag uit een dienst of functie.
Niet accoord gaan.
Zie Deligent.
Verminderen
Beschikken over
Beschikking op grond van (zijn) ambt.
In het klein verkopen.
Extra gift in geld, extraatje.
Geestelijke goederen.
Door middel van bekendmakingen op de deuren
van het raadhuis.
Ten uitvoer brengen, verrichten, verwezenlijken.
Echtgenoot(e).
Opheldering, toelichting.
Bijverdiensten
Vals voorwendsel.
In uitzonderlijke gevallen.
Uitoefenen.
Overleggen, vertonen.
Dat het op deze dag getoond is.
Aflopen, beëindigen.
Aflopen (van termijnen), uitleggen, ophelderen.
Aanvulling.
Een uittreksel maken van:
Buitengemeen, buitengewoon.
Ten gunste van:
Begunstgen, bevoordelen.
Ten voordeele van.
Het geschiede zoals wordt verzocht, het verzoek
wordt ingewilligd.
Testamentaire beschikking waarbij men een

Fiduciaire
Finale explicatie
Fine, ten
Fourneeren
Fraudem creditorum
Geabandoneerd
Geabsolveert
Geaccordeerd
Geacquireert
Geadmitteerd
Geallegeert
Geallegueerde
Gealtereert
Geamplieërt
Geannecteerd
Geanploreerd
Geaufugeerde
Geauthoriseerd
Gebeneficeeerd
Gecompareerd

-

Gecondemneert
Geconsidereerd
Gecontineerden
Geconvoceert
Gedecreteerd
Gededuceerd
Gedispenseert
Gedistraheerd
Geëlicieerd
Geëntameerd
Geëxamineert
Geëximeert
Gefourneerd
Geïmpendeerd
Geïmploieerd (imploreren)
Geïnjurieert
Geinsereerd
Geïnsinueert
Gelibelleerde

-

Gementioneerd
Gemortificeerd
Geobrueerd
Geobtineerd
Geoccupeerd

-
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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.
Op vertrouwen berustend.
Volledige uitlegging.
Ten einde
Verschaffen, storten.
Bedriegelijk vertrouwen.
Afstand gedaan van:
Kwijtgescholden.
Overeengekomen, overeengestemd.
Verworven.
Toegelaten.
Aangevoerd.
Aangevoerde.
Veranderd.
Aangevuld of verduidelijkt.
Aangehecht, bijgevoegd.
Aangewend.
Ontvlieden, wegloopen.
Machtiging, verlening van een bevoegdheid.
Begunstigd.
Op een bepaalde plaats verschijnen voor een
notaris of rechter.
Veroordeeld.
In overweging genomen.
Ingeslotenen, gevangenen.
Een vergadering samen bijeenroepen.
Bij decreet vaststellen, bevelen.
Verklaard.
Ontheffen, vrijstellen.
In het klein verkocht.
Ontlokken, aanzetten, opwekken.
Een begin maken met - , in behandeling nemen.
Ondervragen naar zijn kundigheden.
Af-, uitzonderen, onttrekken aan.
Voorzien van, verschaffen.
Ten koste leggen, aanwenden.
Verzoeken,
Beledigen, honen.
Inlassen; laten opnemen.
Gerechtelijk aangezegd.
Bevrijding van beperkende of belemmerende
voorschriften.
Vermelden, melding gemaakt van:
Ongeldigverklaring, opheffing.
Overladen geweest.
Verwerven, behouden, verkrijgen.
Bezit genomen van, bezetten.

Gepraefigeerd
Geprolongeert
Gepronuntieerd
Geprovenueerde
Geratihabeert
Geremitteerd
Gerepudieert
Gerequireert

-

Geresolveerd
Gesuppediteerd
Getenteerd
Gevalificeerd
Gratieuselijk
Greezen

-

Illatie
Immediatelijk
Impendeeren
In cas van injurie
In facie Ecclesie
Inclineeren
Incumbeerende
Indemniteit

-

Ingemelleerd
Inhaereeren
Inhaesie
Innocenten
Insinuant titulo donationis
Insolvent

-

Insufficientie
Interdiceeren
Interdict
Intervenieeren
Intra tempus luctus
Jouisfeeren
Judicium praeterentiae et
Concurentiae

-

Jura
Jura consignationis
Laboreert
Liquiditeit
Litis pendent
Maagscheid
Maintien
Malitieuse
Menagenste

-
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-

Tevoren vastgesteld.
Verlenging van een tijdsduur.
Openlijk verklaard, uitspreken.
Opbrengst.
Bekrachtigd.
Verminderd, kwijtgescholden.
Verwerping van een erfenis.
Degeen tegen wie een vordering wordt gedaan,
gedaagde.
Ontbonden.
Verschaffen, aan de hand doen.
Zich eraan ergeren.
En voor waarde gehouden.
Goedgunstigheid.
Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er
op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.
Een gevolgtrekking aanduidend of inhoudend.
Onmiddellijk.
Aanwenden, ten koste leggen.
In geval van onrecht.
Ten overstaan van de kerk.
Neigen, overhellen.
Zich voor iets beijveren.
Bij armlastigheid terug kunnen vallen op de kerkelijke gemeente in de plaats van herkomst.
Gemengd (van een gezelschap).
Invoegen.
Inhanging, aanhanging.
Argeloos, onschuldig, onschadelijk.
Bij wijze van gift.
Onvermogend om zijn geldelijke verplichtingen
na te komen, ook van een boedel gezegd.
Het tekortschieten in een functie.
Bemiddelen.
Verbod.
Tussenbeide treden of komen.
Nog binnen de rouwperiode.
Genieten.
Letterlijk „oordeel van voorkeur en overeenstemming‟.
Rechten, de rechtswetenschap.
De rechten van consignatie.
Lijden, sukkelen aan een ziekte.
Vatbaarheid voor dadelijke vereffening.
Hangende het geschil.
Boedelscheiding.
Houding.
Kwaadwillig, boosaardig.
Zeer voorzichtig behandelen.

Meriteren
Mesures
Momboiren
More solito
Municipaliteit
Nomine uxoris
Obstreert
Oculaire
Offiecen
Ongepraemediteerd
Ongeturbeerde
Oxhoofd

-

Paay
Per edicta valva curiae

-

Per emtoir
Peremtorie
Pericule
Persisteert
Possessie
Practisijn
Praeceptoraat
Praejudicieren

-

Praetenderen
Praesumtivelijk
Praevenieren
Pretentien
Prietenselijk
Principalen
Pro debito salario copie
Pro partibus
Proclamatie
Prolongeren
Provenieerende
Prouveeren
q.p. (quantum placet)
qq. (qualitate qua)
Rechtens nihil hic
Recipissen
Reciproquelijk
Recognitie
Redimeeren
Regalia
Rei conservandie causa
Remissie
Remotie
Remunereeren
Renvoijeert

-
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Verdienen, waard zijn.
Maatregelen, voorzorgen.
Voogden.
Volgens de gewoonte.
Gemeentebestuur.
In naam van zijn vrouw.
In de weg staan, een bezwaar of hindernis zijn.
Zelf ondernomen onderzoek.
Diensten.
Zonder voorafgaande overlegging.
Verontrusten, beroeren, verwarren.
Oude vochtmaat voor wijn, bier en brandewijn
(het vierde deel van een vat, zes ankers).
Betaling, termijn.
Openlijk bekend gemaakt aan de deuren van het
stadhuis.
Zonder uitstel.
Uiterste niet-verlengbare termijn.
Gevaarlijk, hachelijk.
Handhaven bij de genomen conclusie.
Vastgoed, landbezit.
Rechtsbijstand.
Leermeester.
Op een oordeel vooruitlopen dat later kan
schaden.
Beweren, voorwenden.
Vermoeden, veronderstellen, gissing, verdenken.
Voorkomen.
Vorderingen.
Aanspraak, beweerd of verlangd.
Lastgevers, volmachtgevers.
Tegen de verschuldigde betaling.
Voor ieder deel.
Openbare afkondiging, bekendmaking.
De duur van iets verlengen.
Voortkomen als opbrengst.
Een gunstige getuigenis afleggen.
Naar welgevallen.
In de hoedanigheid waarin, ambtshalve.
Rechtens niets hiervan.
Waardepapieren.
Over en weer.
Akte van erkenning.
Afkopen.
Overheidsmonopolie.
Om de zaak te redden, in stand te houden.
Vermindering, ontheffing.
Verwijdering.
Vergelden, belonen.
Verwijzen naar een rechterlijke instantie.

Renuntieeren
Reproches
Repudieëren
Requard
Resolutien extiend
Retracteren
Sententie

-

Separatie
Singuliere
Sisteeren
Soulagement
Succumbent
Superabontanti
Suppliant(e)

-

Suspicie
Sustineerde
Temerair
Tenderende
Teneur
Thins
Traies
Usantien
Ut superiori
Vaceëren
Valabel
Vehemente
Vendu
Veniam aetatis
Veniam agendi

-

Veraluneerd
Verconfirmeerd

-
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Ontzeggen.
Verwijt, beschudiging, berispen.
Verwerping van een erfenis.
Ten verzoeke.
Om de zaak te redden, in stand te houden.
Beroepen, herdoen.
Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van
arrest.
Afzonderen, van elkaar scheiden.
Een bijzonder geval.
Zich ter plaatse laten vinden.
Verlichting, troost.
Verliezer van een burgerlijk proces.
Overvloed, ruim voorhanden.
Iemand die bij een autoriteit een verzoekschrift
indient.
Verdenking, argwaan.
Beweerd, aangevoerd.
Vermetel, onbedacht.
De genoemde strekking of bedoeling hebben.
trekking, inhoud.
Pacht, verplichting, schuld.
Nasleep, gevolg.
Gebruik, gewoonte.
Als tevoren.
Een ambt, post of betrekking openvallen.
Geldig, aannemelijk.
Heftig.
Openbare verkoping.
Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring.
Permissie (aldus) op de deuren van het raadhuis
te handelen.
Ontvreemd.
Bekrachtigd, bevestigd.

