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5a. De burgerregistraties
van de stad Borculo
I. Inleiding
Burgers en buitenlui
Wie burger van een stad wilde worden kon
dat niet zomaar doen door zich op een
willekeurige dag daar te vestigen en zich
verder nergens wat van aan te trekken. De
nieuwe inwoner mocht zich niet onttrekken aan de rechten en verplichtingen, die
het wonen in een stedelijke gemeenschap
nu eenmaal met zich mee bracht.
Het burgerschap was een persoonlijke
kwaliteit. Dat wil zeggen dat het bezit
ervan verbonden was aan de persoon en
niet aan het bezit van onroerend goed.
Dat was een principieel verschil met het
platteland. Daar moest men gegoed zijn
om inspraak – stemrecht - te hebben op
markevergaderingen. Bovendien kon een
gewaarde, buur of geërfde ook in andere
marken waar hij meetellend onroerend
goed bezat geërfd zijn. De gewaarde, die
zijn stemhebbend onroerend goed
verkocht, verloor de medezeggenschap in
die marke.
Burger daarentegen kon men in principe
slechts van één stad zijn. Het burgerschap
was voorts erfelijk: de nakomelingen van
een burger genoten in principe het burgerschap van hun geboortestad.
Erg belangrijk was tenslotte het feit dat
het niet van belang was of men van adel
was of niet. Elke burger had in beginsel
dezelfde rechten en plichten. Dit uit de
steden afkomstige beginsel van staatsrechtelijke gelijkheid van elk individu werd
één van de belangrijkste beginselen van
de Franse Revolutie, waarmee Nederland
in 1795 te maken zou krijgen. Elke inwoner, plattelander, dorpeling of stedeling
werd toen aangeduid als burger. Toch was
de stedelijke praktijk anders, want de verwerving van het burgerschap was niet
voor iedereen weggelegd. Zo konden de
joden het burgerrecht in de achttiende
eeuw slechts in beperkte mate verwerven
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(zie ook verderop). Katholieken daarentegen werden in de achttiende eeuw zelfs
uitgesloten van het burgerrecht. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in Eibergen1.
Tenslotte was het voor armen moeilijk om
het burgerrecht te verwerven. Niet alleen
werd de financiële drempel steeds hoger
gemaakt, maar men mocht vooral ook niet
ten laste komen van de armenkas. Daarvoor werden garanties gevraagd. De indruk bestaat dat door deze ontwikkelingen
het burgerrecht in de loop van de achttiende eeuw een exclusieve aangelegenheid is geworden.
Het verwerving van het burgerschap
Het burgerschap kon men verwerven door
huwelijk met een burgeres of de weduwe
van een burger, door geboorte uit burgers
of door het “winnen” (= verwerven tegen
een vergoeding) van het burgerrecht.
Vrouw en kinderen, die soms met name
genoemd werden, verkregen daardoor ook
het burgerrecht. Nieuwe burgers moesten
een eed afleggen.
Het verlies van het burgerschap
Het burgerschap ging in principe verloren
door vertrek naar een andere stad, door
ontzetting uit het burgerschap, wanneer
de burger in kwestie een misdrijf had begaan of (grote) schulden had. Zie bijvoorbeeld de resoluties van burgemeesters en
gemeenslieden van Borculo d.d. 22 maart
1722 op bladzijde 380 van het legerboek.
Burgerrechten en -plichten
De rechten en verplichtingen van de burgers waren vastgelegd in het stadsrecht,
maar waren ook gebaseerd op het gewoonterecht. Door toelating tot het burgerrecht kregen de nieuwe inwoners de
volgende rechten: het recht om onroerend
goed in de stad te verwerven, het recht op
het gebruik van de stadsweiden, venen en
1

B.H.M. te Vaarwerk e.a., Acht eeuwen
heerlijk Eibergen (Eibergen, 1988), blz. 47-50;

zie ook: idem, “Burgerschap van Eibergen”, in:

Old Ni-js. Kroniek van Eibergen, Beltrum,
Rekken en Zwolle, nr. 16 (1991), blz. 15-23)
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bossen, het recht om zich als handwerker
te mogen vestigen in de stad of een ander
beroep uit te oefenen (herbergier, brouwer, smid) en de toegang tot de stedelijke
ambten, zoals burgemeester/schepen, gemeensman, rentmeester, secretaris, kerkmeester, gerichtsbode etc.). In sommige
steden was de toegang tot de belangrijkste ambten beperkt tot een kleine groep
van vermogende of aanzienlijke burgers
(de “grootburgers” of het patriciaat). In
andere steden beschikte (een deel van) de
burgerij over jachtrechten in naburige
territoria. Zo beschikte een kleine groep
burgerfamilies van de stad Groenlo over
jachtrechten in de heerlijkheid Borculo.
Tot de burgerplichten behoorden het
betalen van belastingen, het verrichten
van bepaalde diensten als waak- en
wachtdiensten (waarvan men zich tegen
jaarlijkse betaling kon vrijkopen) en de
verdediging van de stad. In militair opzicht
vormde de burgerij een burgercompagnie,
soms met een onderverdeling naar rotten
o.l.v. een rotmeester.
De burgers waren de dragers van de stad
in bestuurlijk en sociaal-economisch
opzicht: uit hen kwamen, zoals gezegd,
onder andere de leden voor het stadsbestuur en de stedelijke rechtbank voort,
zij waren verantwoordelijk voor de verdediging en onderhoud van de stad. Ook
in sociaal opzicht waren zij verantwoordelijk voor elkaar: armen waren ongewenst, zij zouden alleen maar ten koste
komen van de provisorie, het burgerlijke
armenfonds.

Stedelijke rechtspraak
De verlening van stadsrecht door de landsheer betekende ook dat de stad juridisch
was losgemaakt van het platteland. Voor
het platteland gold het landrecht. Een burger kon notariële akten laten opmaken
door het stadsgericht, hij kon civiele kwesties aan het stadsgericht voorleggen. In
criminele zaken werd hij vervolgd door het
stadsgericht. Overigens beschikte niet elke
stad over de volledige rechtspraak. Niet
zelden bleef de criminele rechtspraak en
met name het recht om de doodstraf te
mogen vorderen, in handen van de landsheer. Zo ook te Borculo, waar de hoge
rechtbank door de drost werd voorgezeten. De drost was de hoogste ambtenaar. Hij sprak het vonnis uit namens de
heer.

Gilden
In economisch opzicht werkten de burgers
samen in beroepsgenootschappen of gilden, die weer eigen rechtskringen binnen
de stad vormden. Wie er een beroep wilde
uitoefenen moest lid zijn van zo’n gilde.
Ook het gilde moest men “winnen”. Gilden
beschermden de beroepsgroep. Als lid van
een gilde moest men de gildereglementen
of keuren naleven.

Het Borculose burgerrecht
In het stadsrecht van 1375 is geen enkele
bepaling is opgenomen over de wijze
waarop men burger van de stad Borculo
kon worden. De nadruk ligt op de rechten
en plichten van de burgers en de rechtspraak. Die stadsrechten kennen wij alleen
door een in 1590 opnieuw vastgelegde
versie. Door de stadsbrand van dat jaar
waren de oude privileges verloren gegaan.
Voor het eerst is van de wijze, waarop
men het burgerschap van de stad kon

Belastingheffing
Een ander gevolg van de zelfstandige
positie van de stad was, althans in de middeleeuwen en in Borculo ook nog in de
zestiende eeuw, dat de burgers in de regel
waren vrijgesteld van het betalen van
landsheerlijke belastingen, zoals de schatting. Na 1600 betaalde men de verponding
(belasting op onroerend goed). Met de
verwerving van het burgerschap hing de
jaarlijkse betaling van het zogenaamde
borgergemoet samen. Daarover verderop
meer. Tenslotte kregen sommige beroepsgroepen in de stad te maken met een specifieke belasting, zoals de winkeliers.
Burgers waren soms vrijgesteld van tolbetaling in na-burige steden.
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verkrijgen, pas sprake in een privilege van
graaf Joost van Bronkhorst, als heer van
Borculo, uit ca. 1530-1553. Daarin heette
het dat iemand die in Borculo wilde gaan
wonen of wilde trouwen met een burgerweduwe of een burgerdochter, binnen het
jaar anderhalve oude schild moest betalen. Voor nieuwkomers gebruikte men de
woorden “uthheimischen” of “inkomlinck”.
Die eerste term had betrekking op lieden
van buiten de heerlijkheid Borculo, die zich
in de stad Borculo wilden vestigen. Kort na
de brand van 1590 werden de eisen strenger. Dit hing samen met de hoge kosten
die het stadsbestuur voor de wederopbouw moest maken. In een aanvulling op
het toen opnieuw vastgelegde stadsrecht
werd bepaald:
“Nachdeme die beschweringe dess tymmers unnd sunst sich hoger belopt als vurhen, ist durch bewilligung dess edelen und
ernvesten Reinhardt van Rasfeldt, drosten
dieser herschafft, sampt der gemeinten ingegaen unnd beleneth, dat eyn ider inkomlinck maken solle eyn rode stratens
unnd vur den olden schildt geven solle 8
daler”.
Nieuwkomers moesten vanaf 1590 een
roede straat (laten) aanleggen. In plaats
van een oud schild moest voortaan acht
daalder worden betaald.
In 1666, na de eerste Munsterse Oorlog,
werden de eisen opnieuw strenger. De
magistraat was van mening, dat armlastige nieuwkomers het burgerschap te
goedkoop konden verwerven, waardoor
burgerij benadeeld kon worden. Want
eventuele armlastige nieuwkomers kwamen ten laste van de kas van de stadsarmen (de provisorie) of van de diaconie.
Toen Dries Volkerink op 2 februari 1724
toegelaten werd tot het Borculose burgerschap, moest hij beloven de eerstvolgende
tien jaar niet ten laste te zullen komen van
de armenkas. Dat gold zowel voor hem als
zijn vrouw en kinderen. Deze afspraak
werd vastgelegd in een akte van het
stadsgericht. De achtergrond hiervan was,
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dat het stadsbestuur de burgerij wilde
beschermen. In de Bataafs-Franse tijd
moesten nieuwe ingezetenen een verklaring van de provisorie, diaconie of van het
plaatselijk bestuur van de plaats van herkomst overleggen, waarin zich dat garant
stelde voor eventuele kosten van de
armenzorg.
Elk van buiten komend echtpaar, dat zich
in de stad wilde vestigen, moest een eed
van trouw afleggen, 16 daalder betalen,
een leren emmer bezitten en een roede
straat (laten) maken of de geldwaarde
daarvan betalen. Voor de registratie moest
aan de stadsdienaren een gulden betaald
te worden. Voor een man, die een burgerweduwe of een burgerdochter trouwde
(en dus introuwde), kon worden worden
volstaan met de helft van het bedrag.
Maar een burger of een burgerzoon, die
een vrouw van buiten de stad trouwde,
hoefde niets te betalen. Ex-burgers die
enkele jaren elders hadden gewoond en
terug wilden keren, moesten het volle
burgerrecht betalen. Dat overkwam in
1729 Jacob Stam. Zelfs het feit dat hij
kennelijk naar Borculo terugkeerde om er
burgemeester te worden (hij werd meteen
na de verkrijging van het burgerschap
door de drost tot burgemeester beëdigd)
deed daaraan niets af. In dit geval kan
ook de politiek een woordje meegesproken
hebben, want het was de heer van Borculo
die de burgemeesters benoemde.
De bedragen, die betaald moesten worden
voor de verwerving van het burgerrecht,
werden soms aangepast2:
Omstreeks 1735 moest voor het volle
burgerrecht worden betaald:
• aan geld 24-0-0
(guldens, stuivers, penningen)
• voor een roede straat 5-0-0
• voor een leren emmer 1-10-0
• voor vertering 0-8-0
• dienaars 0-12-0
2

Streekarchivariaat Regio Achterhoek (SARA),

Oud-archief Stad Borculo ( OAB), inv. nr. 1,
Legerboek, fol. 410.
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Totaal: 31-10-0
Dit
•
•
•
•
•

bedrag werd als volgt verdeeld:
de stad kreeg 22-10-0
elke borg 1-12-0. Samen: 6-8-0
de rentmeester1-12-0
de dienaars 0-12-0
voor verteringen 0-8-0

Voor een half burgerrecht moest worden
betaald: 19-10-0. Dit bedrag werd als
volgt verdeeld:
• voor de stad 14-10-0
• elke borg 0-16-0. Samen: 3-4-0
• de rentmeester 0-16-0
• de dienaars 0-8-0
• voor verteringen 0-8-0
Dat met de hoogte van de bedragen wel
eens de hand werd gelicht, blijkt uit het
feit, dat op 28 juli 1757 burgemeesters en
gemeenslieden bepaalden, dat voortaan
niemand meer het burgerrecht gratis zou
verkrijgen3.
Soorten burgerregistraties
In Borculo is er sprake van meerdere soorten burgerregistraties en daarnaast de
financiële verantwoording. Bij de burgerregistraties ging het in de eerste plaats om
de formele toelating tot het Borculose burgerrecht, de zgn. “burgerwinning”. Het besluit daartoe werd genomen door de burgemeesteren en de gemeenslieden.
Laatstgenoemden waren de vertegenwoordigers van de stedelijke bevolking.
Werd iemand toegelaten, dan werd dat
besluit (resolutie) geregistreerd in het
legerboek, het register waarin alle belangrijk geachte stadszaken werden opgeschreven. Deze registratie, die pas begint
in 1640, kan men in een enkel opzicht
vergelijken met de registratie in het bevolkingsregister. Iemand die een huis betrokken heeft in een gemeente, moet zich
binnen een bepaalde tijd daarna laten inschrijven bij het bevolkingsregister. De
burgerregistratie was aanvankelijk
3

SARA, OAB, inv.nr. 1, blz. 188
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summier, want slechts de naam van de
toegelatene werd genoteerd in het legerboek. Een volgende stap was de vermelding achter de naam van het bedrag dat
betaald was, respectievelijk moest worden
(1651). Vanaf 1686 tot 1711 werd in
plaats van het bedrag, het type burgerschap (vol of half) genoteerd. Daarna
werd het type gemotiveerd (bijv. vanwege
een huwelijk met een burgerdochter),
maar werd ook het bedrag weer vermeld,
alsmede de (af-)betaling ervan. Aan het
eind van de 18e eeuw was de administratieve ontwikkeling zo ver gevorderd, dat
de resoluties de vorm van een formele
akte kregen, die door één van de bij de
toelating aanwezige burgemeesters werd
ondertekend.
Uit het bedrag, maar ook uit de vorm van
de registratie is af te leiden om wat voor
soort burgerschap het ging. Zo betaalden
nieuwelingen, die met een burgerdochter
of een weduwe trouwden, het halve burgerrecht. Een beperkte groep nieuwkomers kreeg het burgerschap cadeau,
bijvoorbeeld omdat ze een belangrijke
functie hadden gekregen in de stad. Men
kon immers geen stedelijke functie bekleden als men geen burger was.
Onderhoud burgerrecht
Een tweede soort registratie betreft burgers, die niet meer in Borculo woonden,
maar wel het burgerrecht wilden behouden. Bijvoorbeeld omdat zij elders waren
gaan wonen, maar misschien ooit wensten
terug te keren naar Borculo. Voor dit
“onderhoud” van het Borculose burgerrecht, dat in 1722 voor het eerst werd
geregistreerd, moest jaarlijks een bedrag
betaald worden. Deze burgers moesten
dezelfde lasten dragen als de burgers, die
wel in de stad woonden.
Het burgergemoet
Vervolgens is er in veel gevallen sprake
van de betaling van het burgergemo(e)t.
Dit was de benaming voor een jaarlijkse
belasting voor de vergunning of het verlof
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om in de stad te mogen wonen4. Het was
een belasting, die een burger levenslang
moest betalen. Het burgergemoet werd
echter niet door alle burgers betaald. Het
is echter niet duidelijk waarom slechts
weinig burgers het burgergemoet moesten
betalen. Woonden ze gehuurd? Was hun
verblijf tijdelijk? Slechts een enkele maal
werden over het burgergemoet afspraken
gemaakt bij de onderhandelingen over de
verwerving van het burgerrecht.
De registratie van de betaling van het
burgergemoet vond plaats in de rekeningen van de stadsrentmeester. Deze rekeningen zijn daarvoor zelfs de enige bron.
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winningen en het burgergemoet genoteerd. Erg consequent gebeurde dit overigens niet. Lang niet alle inkomsten van
burgerwinningen werden genoteerd. Soms
zit er enige tijd tussen, wat te maken kan
hebben met het rekeningjaar, dat tot het
jaar1778 liep van Driekoningen (Trium
Regum) tot Driekoningen van het volgende jaar. In 1778 werd besloten de jaarlijkse keur (verkiezing van het stadsbestuur)
te verplaatsen van de eerste zondag na
Driekoningen naar de eerste woensdag in
de maand april5.
Aan een groot aantal nieuwkomers werd
toegestaan het burgerrecht in termijnen te
betalen.

Primaat van de financiële
verantwoording
Burgerwinningen en onderhoud van het
burgerrecht werden genoteerd in het
legerboek, de financiële afwikkeling vindt
men terug in de stadsrekeningen. De gegevens uit de stadsrekeningen zijn hier
mede opgenomen om een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen. Ze vullen de onvolledige registratie in het legerboek vaak
op een zeer gewenste wijze aan. Zeker in
de periode tot 1640, toen de registratie in
het legerboek begon. Voor de oudere inschrijvingen zijn de rekeningen zelfs de
enige bron. Dat laatste geldt voor de gehele periode tot 1794 ook voor de betaling
van het burgergemoet. De lezer moet zich
echter realiseren, dat het bij de verantwoording in de stadsrekeningen primair
ging om de financiële verantwoording van
het stadsbestuur. Alle besluiten met betrekking tot de toelating of het onderhoud
van het burgerschap hadden ook financiële gevolgen. De inkomsten die het
stadsbestuur kreeg moesten jaarlijks worden verantwoord door de stadsrentmeester in zijn stadsrekening, die daags vóór
de keurdag op Driekoningen werd “afgehoord” (gecontroleerd). In de rekeningen
werden de inkomsten uit de burger-

De betekenis van de Borculose
burgerregistraties
Hoewel Borculo maar klein was, was het
gewicht dat het stadje in de schaal legde,
toch groot. Borculo was immers de hoofdstad van de gelijknamige heerlijkheid. De
burgemeesters van de stad Borculo waren
tevens schepenen van de heerlijkheid. Aan
het eind van de vijftiende eeuw was er
nog geen sprake van een vaste plaats van
terechtzittingen. In de loop van de zestiende eeuw moet Borculo echter de vaste
plek voor de rechtspraak zijn geworden,
waardoor alle ingezetenen die iets voor de
richter wilden brengen of gedaagd waren,
naar Borculo moesten komen. Dat versterkte de positie van de stad.
De belangrijkste bestuurders, met
uitzondering van de drosten, woonden
immers in de stad en moesten dus burger
zijn. Op diverse plaatsen zijn relaties te
leggen naar bestuurdersfamilies in
Lochem, Zutphen en Deventer. Maar dat is
niet de enige factor. Ook de economische
factor telde mee. Van oudsher was natuurlijk het Hof het centrum van de heerlijkheid. Onderhorige boeren, maar ook anderen die kleinere verplichtingen aan de
heer hadden, moesten hun pacht betalen

4

5

In Eibergen moest het borgergemoet ad 2
gulden en 10 stuivers betaald worden aan de
heer van Borculo (Acht eeuwen heerlijk
Eibergen, blz 49-50).

B. te Vaarwerk, “Het bestuur van de steden
Borculo en Eibergen in het laatste kwart van
de 18e eeuw”, in: Kleine Reeks, deel 1 (1993),
blz. 25-26.
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op het Hof of de producten in natura daarheen afvoeren. Daarnaast waren de meeste inwoners verplicht waak- en wagendiensten voor de heer van Borculo te verrichten. Ook de leenkamer van de heer
van Borculo maakte het voor hen, die een
leengoed van de heer van Borculo bezaten, af en toe noodzakelijk om de tocht
naar het Hof te Borculo te maken om bijvoorbeeld opnieuw belening te verzoeken.
Zeker in de zeventiende eeuw was het Hof
een belangrijke werkgever, die aantrekkingskracht uitoefende op ambachtslieden
en winkeliers. De instelling van twee jaarmarkten versterkten deze economische
centrumfunctie van de stad. De grafelijke
familie had veel personeel, zoals uit de
kerkelijke lidmatenregisters blijkt, maar dit
woonde op het Hof, dat op zijn beurt
uiteraard géén onderdeel uitmaakte van
de stad Borculo. Kerkelijk behoorde het
Hof sinds 1509 bij de parochie Borculo.
De goede verdedigbaarheid van de stad
moet ook aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Uit vele plaatsen in de omgeving zijn verhalen bekend van archivalia, die in onveilige tijden naar Borculo
waren gebracht, maar die door de stadsbrand van 1590 zijn vernietigd. Mogelijk
hebben ook ingezeten uit omliggende
plaatsen een huis in de stad Borculo
gehad of gekocht om zich in tijden van
oorlog te vestigen. Maar ook de nabijheid
van het Hof (en ook mogelijke politieke
invloed ervan) kan daarbij een rol hebben
gespeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan een familie als Van Eibergen,
die rond 1600 veel invloed in de stad en
kerk Borculo had.
Kortom, de burgerregistratie van Borculo
reikt veel verder dan het enge genealogische of lokale belang. Ook voor de geschiedenis van de heerlijkheid kan men er
dan ook niet omheen.
Joden
Al in het begin van de zeventiende eeuw
woonden en werkten er joden in de stad
Borculo. Zo klaagde de kerkenraad van
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Borculo op 8 januari 1627 over het ontheiligen van de “sabbath” (bedoeld wordt
de zondag) als gevolg van het slachten
door de joodse ingezetenen. Deze zullen
waarschijnlijk niet in het bezit zijn geweest
van het burgerrecht. Om zich te mogen
vestigen in Borculo hadden zij toestemming nodig van de heer van Borculo.
Eenmaal verkregen betaalden zij daarvoor
een “jodentribuut” aan de heer. In de
registratie van de stad vinden wij hen
(helaas) pas terug in de achttiende eeuw.
Op 30 juni 1713 verzocht de jood Abraham Heyman toegelaten te mogen worden
tot de stad Borculo6. Hij had de zaken slim
aangepakt door eerst toestemming te vragen aan de heer. Heyman kon het stadsbestuur een beschikking van de heer van
Borculo overleggen om in Borculo te
mogen wonen en er “winkelneeringe” te
doen. In het verzoekschrift had hij de heer
gevraagd hem "te accordieren en te consentieren om in derselver stadt Borkelo te
moogen woonen en winkelneeringe doen.
Ende vermits suppliant ook wel geerne
borger van die stad soude willen wesen.
Ende dat sulx egter niet kan geschieden
als met voorgaende genadigh consent
ende approbatie van UHGr. Excellentie".
De heer beschikte op 30 juni 1713 dat,
"die magistraat onser stad word mits
desen genadigh gepermitteert om den
suppliant voor sijn persoon alleen en op
conditie in dit requeste vermelt tot die
borgerschap onser stad te admitteeren en
sal hiervan aenteekeninge worden gemaekt op 't boek der requesten".
De magistraat kon deze beschikking van
de heer niet zomaar naast zich neerleggen
en besloot derhalve op 1 juli 1713 bij
meerderheid van stemmen om Abraham
Heyman toe te laten tot het burgerrecht
van de stad Borculo. Zij verbonden er de
voorwaarde aan, dat de toelating gold
"voor sijn persoon alleen en alsoo met
uitsluytinge van desselfs teegenwoordige
off toekomstige vrouwe ende kinderen".
6

SARA, OAB, inv.nr. 1., blz. 102-109.
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Hij moest echter wel het volle pond
betalen.
Dit besluit was echter niet gemakkelijk tot
stand gekomen. Met name de gemeenslieden hadden zich verzet, omdat in het
verleden in een soortgelijk geval een besluit was genomen zonder dat daarin alle
gemeenslieden waren gekend. Het toelatingsbesluit was genomen door de vier
burgemeesters Avink, Bomble, Moiderman
en Termaath, en de gemeensman Jan
Teger. De gemeenslieden Joost Henr.
Bomble en Gerhard van Eerde hadden
daarentegen geadviseerd, “dat terwijl
wijlen Moses Heijman buyten de gemeensluyden was geadmitteert, sulx niet wederom konde en moge geschieden soo ende
als sulx desstijdts was geschiet”. De
overige gemeenslieden, Henr. Vijth, Jan
Tellemans, Roedolph Assink en Jan Meylingh hadden de vergadering van het
stadsbestuur verlaten "sonder haer stem
te willen geeven, niettegenstaende haerluidden door de magistraet gesegt was dat
diegeene soo wegh ginge haere stemmen
in dese souden hebben verloren".
Op 21 juni 1717 diende Joost Heyman een
rekest in bij het stadsbestuur om toegelaten te worden tot het burgerrecht van
Borculo. De heer beschikte op dezelfde
wijze als in het vorige geval. De magistraat volgde met een besluit op 22 juni
1717, met eenzelfde inhoud als in eerdere
gevallen.
De bronnen/verantwoording van de
transcriptie en bewerking
De burgerregistraties van de stad Borculo
werden ontleend aan twee bronnen: aan
het zogenaamde Legerboek7 en aan de
rekeningen van de stadsrentmeester, die
tot 1777 jaarlijks op de dag voorafgaande
aan Driekoningen werden vastgesteld.
Vanaf 1600 zijn er veel rekeningen bewaard gebleven, die allemaal doorgenomen zijn op het voorkomen van gegevens
betreffende burgers.
7

SARA, OAB, inv.nr. 1.
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Er is voor een chronologische opsomming
gekozen. De burgerwinningen zijn volledig
opgenomen, de verlengingen (continuaties) zijn soms verkort weergegeven. De
registratie van burgerwinningen en –verlengingen in het legerboek wordt steeds
gevolgd door de gegevens uit de stadsrekeningen van dat jaar. Bij de vermeldingen in het legerboek wordt het bladzijdenummer vermeld. Bij de rekeningen zijn
steeds het inventarisnummer en het rekeningjaar vermeld.
De oudste rekeningen zijn helaas zwaar
aangetast door vocht, schimmels en ongedierte, waardoor er gaten in de rekeningen zijn gevallen. Daardoor zijn namen
soms niet geheel leesbaar. Moeilijk leesbare of onleesbare tekstgedeelten worden
tussen [teksthaken] vermeld of door
middel van 3 puntjes (…).
Eibergen, 3 augustus 2003,
Bennie te Vaarwerk
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II. Transcriptie en
bewerking
OAB, inv.nr. 19. rekening over 1602

Upburunge ahn gelde wath ich van
gewunnener borgerschap untfangen:
Item endtfangen van Gertt Wesselinck 2
dal.
Item noch vann Reint ter Becke entfangen
1 dal.
Item noch van Jassper Oijnck entfangen 1
dal.
Item van Berent Conderinck entfangen 1
dal. 28 st.
Item van Nanneman endtfangen 1 dal. 7
st.
… vann Albert tor Borchstede endtfangen
1½ dal.
… vann Hans van Heidelberrich …gen 1
dal.
… noch vann Tonniss Siverdinck ent… 1
dal. 22 st.
… vann Berent Wissinck entfangen 15 st.
… noch van ...iss ton Velthuss 1 dal. 16 st.
… noch van Peter Jantzen, hoetmacker,
undtfangen 28 st.
Item noch van Frerich van Brunckhorst
endtfangen 1 dal. 17 st.
Item vann Johan Kappers endtfangen 1
dal.
Item noch vann Willem ton Rosschemars
endtfangen 2 dal.
Item noch van Egberten Ensinck
endtfangen 2 dal.
Item Albert Alisleger betalt 1 daler wegen
borgergemuth.

OAB, inv.nr. 20, rekening over 1603:

Item, van nachbenente personen wegen
haer gewunnener borgerschap endtfangen
in massen wie volgett:
Van Berentt Memans 1 daler
Van Jaspaer Oijnck 1 daler
… Herman Smeinck 15 st.
Tonniss ton Velthuijuss 26 st.
… van der Becke, 1½ daler.
… Siverinck, 1 daler, 8 st.
…gste personen … …ere borger…:
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… saligen Johan … ….lings tiden ge…
wunnen…:
… endtfangen van Frederichenn vann
Brunckhorst 1 richsdaler.
Item van Berentt Konderinck, 1 daler.
Item van Johan ten Releker, 1 daler.
Item van Johan ten Nienhuiss, 2 daler.

OAB, inv.nr. 21, rekening over 1606

Van ander undtfanck van penningen
heerkomende van sekere personen soe
haer borgerschup van desen jaer anno
1606 gewunnen etc.:
… van Johan ter Vijll, 6 daler, … hie sin
borgerschup tom vullen betalt heft
… Derick Haeffkens, 6 daler, …. Hie sin
borgerschap mede heft ….
… van Henderich Elferdinck …, 6 daler,
waermede hie sin burgerschup tom fullden
betalt.
Noch untfangen van Antonis van
Middachten 6 daler, ingelicken van sin
borgerschup, daermede tom vullen betalt.
Noch van Derick Pelser vanwegen sin
borgerschap untfangen 6 daler, och sin
borgerschup mede fulgedan.
Noch untfangen van Johan Weninck 2
daler vur dat erste termin van sine
gewunnener borgerschupp, hir 2 daler.
Noch van den jungen Buir vant anderde
termin sinder borgerschupp untfangen 2
dall.
Noch van Werner Gorkinck untfangen van
sin twede termin sinder borgerschupp 2
dall.
… Johan Mersman van … termin heerkomende van … … untfangen 1½ dal.
… Johan ten Relliker untfangen … termin
neptlich 2 daler …wegen sin borgerschupp.
Albert Alislager untfangen van sin jaerlig
dincktall der borgerschupp als hee mit
dem borgemr. heft gedinget 15 st.
Noch van Herman van Depenem
untfangen 2 daler vanwegen sin anderde
deell sinder borgerschupp 2 dal.
Noch van Johan de Deseker untfangen 2
daler vanwegen sin erste termin sin
borgerschupp 2 dall.

SSHB Bronnenpublicatie nr. 5a. Burgerregistraties stad Borculo, 1602-1794

Noch van Johan Feltkamp untfangen 2
daler vur sin erste termin vanwegen sinder
borgerschupp.
Noch van Albert ter Werbecke… van sin
leste termin sin.. … 1 daller.

OAB, inv.nr. 22, rekening over 1607

Van andere untfanck van penningen
heerkoemende van sekere personen soe
haer borgerschupp van desen jare 1607
gewunnen etc.:
Erstlich Arent Rothus sin borgerschupp
gewunnen unde tom fullen betalt mit 6
daler.
Noch Henrich Gerrisen, hoetmaker van
Oldenborch, untfangen sijn … termin sin
burgerschup ….
Noch van meyster Henrich Eagelbers [?]
van Goer up sin erste termin 1 daler
Noch van Henrich Abbinck up sin erste
termin 2 dall.
Noch van Johan Maselbrock van sin 2
termin sin borgerschupp 2
Noch van Rotger ten Nienhus van sin 2
deell sin borgerschupp 2 daler.
Noch van den jungen Bueer van sin leste
termin sin borgerschupp 1 dal.
Noch van Johan ten Mars van sin leste
termin sin borgerschupp 1 daler.
Noch van Werner Gorkinck van sin leste
termin sin borgerschupp 2 daler
Noch van Albert Allislager van sin jaerlix
borgergemoete 15 st.
Noch van Herman van Delden van sijn
leste termin sijn borgerschupp 2 daler.
Noch van den Deseker van sijn 2 termin
sijn borgerschupp 2 daler.
Noch van Werner Koster sijn 2 deell sijn
borgerschupp 1 dall.
Noch van Johan ten Relleker van sin
borgerschupp untfangen 1½ dall.
Noch van Steven Bruns van Aken van sijn
leste termijn sijn borgerschupp 3 daler.
Noch van Johan Borckinck van sijn
borgerschupp …

OAB, inv.nr. 23, rekening over 1609

Item volgens undfanck van diegenne so
hare bargerschap gewunnen unde
betallet:
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Item Werner Koster van sinen lesten
termijn hebben die bargemesteren
vergundt dat he dye leste 2 daller mochte
in twe yaren betalen, des jars 1 d., hir 1 d.
Item Johan ten Bowhaus op den ersten
termijn siner burgerschap betallet 2 daller,
hir 2 d.
Item Melchior Plettenbarch sinen
twedendel siner bargerschap betalt 2 dal.,
hir 2 d.
Item Hindrick van Graes sinen tweden
termin siner borgerschafft betallet, 2 dal.,
hir 2 d.
Item Johan Schomecker sinen tweden
termin sinder borger… betallet 2 daller, hir
2 d.
Item Hindrick Moller sine borgerschaft
gewunnen … betallet 4 daller, hir 4 d.
Item, mester Berendt Speckinck sinen
tweden termin der bargerschop ist 1½ dal.
Dat hebben hem die bargemesteren den
einen daller qwiedt geschoncken diewijlle
er ein schemel geselle wer, hir 1½ d.
Item Hendrick Gerritsen van Oldenbarch
sinen derden termijn siner borgerschap
hirmidt betalt 3 d.
Item Gerryt Fonderinck hadde sine
bargerschap verwondt unde die wijder
gewunnene rede betalt 3 d.
Item Albert Ollijsleger sines borgergemedt,
15 st.
Item Hindrick Harkinck verdragen myt den
bargemesteren uh… sin bargergemedt 1
d., hir 1 d.
Item Herman tho Hilleharst betalt den
ersten termijn siner bargerschap 2 dal.
Hindrick Siwer sine bargerschaft
gewunnen und rede betalt vor 5 dal., hir 5
d.

OAB, inv.nr. 24, rekening over 1610

Entfanck van penninge so herkommende
van seckere personen die haere
bargerschap gewunnen hebben unde die
bargemesteren den derden deel daervan
thokumpt:
Item Johan then Bowhaus sinen anderen
termin dero bargerschap was twe daller,
he aferst van borgemesteren die
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borgerschap upgesacht also dessen
artiekel mitte utgethagen hyr niedt.
Item Melchior Pettenbarch, foget thodt
Eijbergen, den derden termin sijnner
bargerschap ist twe daler, hyrmyedt sijnne
bargerschafft voldan, hir 2 d.
Item Johan Schomacker den derden
termijn sinner bargerschap ist twe daller,
hirmyedt voldan, hir 2 d.
Item Hindrick van Graes den derden
termin sijnner borgerschap ist twe daller,
hirmyedt voldan, hir 2 d.
Item mester Berendt Speckinck sinen
derden termin sijner bargerschap ist 1½
daler, hyrmyedt sijnner bargerschap
voldan, hir 1½ d.
Item Herman thot Hilleharst den tweden
termin siner bargerschaft is twe daller, hir
2 d.
Noch Albrech Olislager wegen sines
borgergemodt ist 1 half daller, hir 15 st.

OAB, inv.nr. 25, rekening over 1612

De vierden ontfanck wegenn gewonnene
boergerschapen is idtliges jaers nicht
vorgevallen, warvan des artic[u]ll
utgetrocken met niet. Hir: memorie.

OAB, inv.nrs. 26 (1613), 27 (1614) en 28
(1616) vermelden geen posten met
betrekking tot de burgerschappen of het
burgergemoet.
OAB, inv.nr. 29, rekening over 1618

Ontfanck van diegenige so dit jaer haeren
bergerschup gewonnen unnd van
vorgangen jaer:
Herman Schomacker betaelt twe daler,
ergo 2 daler
Johann Jansen van Nortwolde betaelt 2
daler
Johann Braskamp thes…an af.. betaelt 2
daler
Henrich Moller den kistennsnijer betaelt 1
daler
Dellijs Lansijnck betaelt drei daler, ergo 3
daler, darmet tsamen betaelt
Welse Peter sijn erste termijn betaelt 2
daler
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Item, Gert Ketteler van sijn borgerschap
gewonnen und betaalt twe daler, ergo 2
daler
Johann Koeps betaelt 1 gulden, dar met
hen die borgemeister den termijn up
Martinii 1618 heftt betaelt twinth. stuvers,
ergo 20 st.

OAB, inv.nr. 30, rekening over 1619

Van diegene so schuldig sin von hare
borgerschap:
Gertt Ketteler 2 daller
Joan Jansen van Nortwolde 1 daler
Johan Koepss 1 daller

OAB, inv.nr. 31, rekening over 1621

Andere ontfanck van penningen
herkommende van seckere persoenen so
hare borgerschap dessen jaere geonnen
etc.:
erstlich entfangen van Gert Gerritzen van
Zwoll 6 daller, darvor deselvige van de
borgemeister sine borgerschap gewonnen
end darmitt gehelicken voldaen ende
betaelt, hir 6 dall.
Item entfangen van Conreat Varver van
Deventer 6 dall., darmitt deselvige
gelickfals sine borgerschap volkommelick
gewonnen ende betaelt 6 dall.
Item entfangen van Peter Coeps 3 dall.,
warvor hem de borgemeister sine gehele
borgerschap gelaeten, om reden dat de
borgemeisteren, um des stadtssaeken up
Zutphen reisende, bi hem als he noch to
Zutphen wonde, offtermaell sonder iet te
gelden sin upgetrocken. 3 dall.
Item entfangen van Simon Smitt 5 dall.,
warvor he sine borgerschap ten vullen
gewunnen end betalt 5 dall.
Item noch entfangen van meister Herman
Laeginck 4 dall. darmit deselvige sine
borgerschap gewunnen end volkommelick
betaelt 4 dall.
Item entfangen van Gert to Menckfelde 4
dall, darvor hem de borgemeisteren de
borgerschap gelaeten ende he ten vullen
betaelt, hir 4 dall.
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OAB, inv.nr. 32, rekening over 1622

Andere ontfanck herkommende van
seckere personen so haere borgerschap
desen jaere gewonnen etc.:
Item ertlich de junge Jan Kremer den 12
januarii sine borgerschap van de borgemeistere alhier gewonnen vor 6 dall., warvoer sien … Tonnijs Kremer gudtgesecht 6
dall.
Item Hinderick Averbeckinck sine borgerschap gewonnen voer 3 dall., so he up ein
tijdt sall betaelen. 3 dall.
Item noch Jan ten Rullers olde knecht
Henderick sine borgerschap gewonnen
voer 5 dall., warvan he 1 dall. betaelt und
de 4 dall. sall he betalen in twe nafoldende
jaeren. 1 dall.
Item is te weten we dat Nibbell Berendt
van hir vertrocken und ettliche jaeren
buten landts gewont hefft, also dat he sine
borgerschap verwont, so hebben nochtans
de borgermeistere hem sine borgerschap
vor ein geringe recompens
weddergeschoncken.

OAB, inv.nr. 33, rekening over 1623

Anders ontfanck van penninge
herkoemmende van sekere persoenen so
haere boergerschap dit jaer hebben
gewonnen:
Item Hindrik Goetman van Zwolle sine
boergerschaep van de boergemeisteren
gewoennen vor ses dalder und rede betalt
6 dalder.
Item Hindrick Segeman den anderen
termin vanwegen sine gewonnen
borgerschap betalt mit twe dalder, sal dat
thokumpstige jaer 1624 de leste twe
dalder betaelen 2 dalder.

OAB, inv.nr. 34, rekening over 1626

Item anno 1626 heftt Frederich van
Bruncharst, vaget van Eibargen, seine
borgerschop vornuwet dit jar.
Item Gert ten Menckfelde auch in diet jar
1626 seine borgerschop vornuwet.
Item Joest Mooiderman auch diet jar die
borgerschoep vornuwet.
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OAB, inv.nr. 35, rekening over 1627

Anderen ontfanck van penninge herkomende van seckere personen so haer
borgerschap dit jahr hebben gewunnen
undt vorlenget, anno 1627:
Jahn Kuper, so tot Lochem wonet, sijn
borgerschap vorlenget den 15 aprilis.
Jan Meilinck sijn borgerschup vorlenget
den 13 junii unde de stat vererert twe
dalder.
Hubert Bingert sijne borgerschap gewonnen van de bargemesteren vor ses dalder
unde 2 dalder tot noutraliteit unde redde
betalt, warvan de borgemester und
statrentmester het darde del van competert. Is also nicht mer dan ses dal.,
derde 2 dalder vor de borgemesteren.
Den 23 augusti Conraet van Mins sijne
borgerschap gewunnen vor 6 dalder, und
2 dalder tot noutraliteit, unde betalt,
warvan 2 dalder de borgemesteren unde
rentmester competert, is also ses dalder.
Den 14 octobriis Ocke Hillebrant sijne
borgerschap gewonnen unde dar under
gelavet tho geven 5 dalder de … gulden
nu unde betalt de erste aver ein jar willen
betalen 2 dalder 20 st.

OAB, inv.nr. 36, rekening over 1628

Anderer ontfanck van penninghen
herkommende van sekere persoenen soe
haer borgerschap dit jahr hebben
gewunnen unde vorlenget anno 1628:
Den 4 junii 1628 hefft Franciscus
Moeselage junior, richter tot Borculoe
unde borgemesteren, schepene ende radt
der stadt Borculoe de edt unde getrouheit
gedan unde de borgerschop der vorszeide
stadt gewunnen, erstlich tot Bredevoehrt
ende den volgende tot Groenloe, beide
medde under den hande van contributtie
sorterende, sijne residentie gehadt
hebbende dieselvighe tho desser stadt
getransportet unde de raedt unde gene…
hem die borgerschap umme redenen
voreret. Nihil.
Item, den 4 junii up datto hefft Johan
Henderiksen Boijer alhir binen Borculoe
sijnen borgerschap gewunnen unde dieselvighe vuelldaen ende betalt, unde so
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vor desse gewonet to Bl..lo up die Maesse,
sijnde eine vrie platse, wat wan he guide
atestatie getonet hefft unde sijn
borghereddt gedan als dat na stadtrecht
unde gewonheit behort unde gebeurt unde
datselvige met 6 dalder unde 2 dalder
noutralitet betalt wan man die
borgemesteren unde stadtrentmester het
darde del wan thokumpt als nemelich 2
dalder. Blif also noch 6 dalder. 5 d.
Den 4 novembris hefft Johan Kuper, so tot
Lochem wonnet, sijne borgerschap
vorlenget we solches gebriklich is.
Den 1 novembris Johan Muller sijne
borgerschap van de borgemestere
gewunnen vor 4 dalder an stadt de 2
dalder betalt unde als thokomende jahr de
2 dalder waervan die borgemester unde
stadtrenmeister thokumpt het derde dell,
ergo 2 gulden.
Den 1 novembris Gert Warendorp sijne
borgeschup van die borgemesteren
gewunnen vor 5 dalder unde anstundt die
2 dalder unde de negstvolgende 2 jahren
jarlikes anderhalven dalder wie die borgemeisteren unde rentmester het derde deel
van thokumpt. Is also 2 gulden.
Berent Bernink sijne borgerschap
voraccordert vor vir dalder unde terstundt
2 dalder die 3 dalder negstkumpstige jahr
warwan die borgemeisteren unde rentmeister thokumpt het darde dell, ergo 2
gulden.
Engelbert Braisscamp sijne borgerschup
gewunnen und voracordiert vor 5 dalder
unde datelick tho betalen 2 dalder, die
reste de 2 navolgendejahren, als nemlich
anderhalve dalder jarlichs warwan de borgemesteren unde rentmester thokump het
darde dell. … also noch 2 gulden.
Johan Buckhoren8 sijne borgerschup
voracordert wan de borgemesten vor 4
dalder unde tatelik tho betalen 2 gulden
unde den rest wolgende 2 jaren, jarlicke 2
gulden, warwan die borgemesteren thokump het derde dell, blif also noch 26
stuver.

8

Kan ook Buikhoren zijn.
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Hindericus Schutte sijnen borgerschap
gewunnen unde voracordert vor 4 dalder
ende datelick 2 dalder unde thokumstige
jahr de ander 2 dalder, warwan de borgemester hare wan thokump , blif also 2
gulden.
Joris Bick sijne borgerschup gewunnen
unde voracordert vor 8 gulden anstondt
tho betalen war wan die borgemesteren
unde rentmester har wan thokumpt. Blif
also noch vif gulden 1 stuver. 3 dalder 1
stuv.
Johan van Sarbecke sijne borgerschap
gewunnen unde voraccordert vor 5 dalder
ende datelick met 2 dalder tho betallen,
vier de 3 dalder de 2 nastvolgende jahre 2
gulden. Zarbek … gerekent.

OAB, inv.nr. 37, rekening over 1629

Andere ontfanck van penninghen
heerkomende van sekere personen so
hare borgerschup dit jahr gewonnen unde
vorlenget, anno 1629:
Item entfangen van Johan Muller den
andere unde leste termin van sijne
borgerschup twe dalder.
Item van Gert van Warendorp enfanghen
van de andere termin van sijne
borgerschup anderhalve dalder.
Item entfanghen van Berent Berninck van
wege sijne borgerschup die lest termin 2
dalder.
Item entfanghen van Engelbert Braescamp
vanwegen sijne borgerschup die andere
termin 1½ dalder.
Item van Johan Buckhoren entfanghen 2
gulden van den anderen termin vanwegen
sijne borgerschup.
Item [rest passage nagenoeg onleesbaar]
Johan Kuper, so tot Lochem wonnet, sijne
borgerschup vorlenget den lesten
decembris.

OAB, inv.nr. 38, rekening over 1630
Geen vermeldingen

OAB, inv.nr. 39, rekening over 1632

Andere ontfanck 1632 herkomende van
sekeren personen so hare borgerschup dit
vorledden jahr gewunnen hebben:
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Anno 1632 den 17 julii hefft Gerytt
Wijginck, ein borgherssoenne van
Vredden, sijnne borgerschap van die
borghemeistere gewunnen unde darvor
betalt dre dalder.
Jan then Nijenhuis sijnne borgerschup
geprolonghert din 17 septembris in
praesentie der borghemestere.

OAB, inv.nr. 40, rekening over 1635

Ontfangen van die so borgergemoet
hebben betaelt, voererst:
van Johan Boseker 18 st.
van Herman Boseker 18 st.
van Herman Marsshave 18 st.
van Johan Blotenkamp 18 st.
van Johan Wissinck 18 st.
van die olde Henrich Rolevingh 18 st.
van de jonge Henrich Rolevingh 18 st.

OAB, inv.nr. 41, rekening over 1636

Ontfangen van Jan Leneker sijn
borgergemoet 0-18-0
Item van Herman Mansshave 0-18-0
Van Jan Boeseker 0-18-0
Van die goltsmit 0-18-0
Van Jan Blotenkamp 0-18-0
Ontfangen van meister Jan de Glasemaker
van sijn borgergemoet 0-18-0

OAB, inv.nr. 42, rekening over 1637

Ontfangen van meister Jan die
Glasemaecker vor sin borgergemoet 18 st.
Ontfangen van Jan Lenecker vor sin
borgergemoet 18 st,
Item van Harmen Manshaven 0-18-0
Item van Jan Boseker vor sin borgergemoet 18 stu.
Van die golsmit vor sin borgergemoet 18
st.

OAB, inv.nr. 43, rekening over 1638

Ontfangen van meister Jan die
Glasemaecker wegen sin borgergemoet 18
stu.
Ontfangen van Jan Leneker sin
borgergemoet 18 stu.
Item van Harmen Manshaven 18 stu.
Item van die goltsmit 18 stu.
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OAB, inv.nr. 44, rekening over 1639

Ontfanck, januario:
Ettlicke personen die hare burgerschap
gewunnen hebben;
Ontfangen van Rotger Tesselinck 10
gulden wegen sin borgerschaep 6-20-0
Noch ontfangen van Hindrick to Reppele
10 gulden wegen sin borgerschaep 6-20-0
Noch ontfangen van Jan van Nalen 10
gulden wegen sin borgerschaep 3-10-0
Noch ontfangen van Jan Wissinck 5 daler
wegen sin borgerschaep 5-0-0
Noch ontfangen van Hindrick Lerinck 10
gulden wegen sin borgerschaep 6-20-0
Noch ontfangen van Wessell van
Kaerkeloech9 4 gulden vor sin
borgerschaep stade die helfte 2-20-0
Ontfanck, januario:
Den 2 noch ontfangen van Jan Lett wegen
sin borgergemoet 18 st. 0-18-0
Ontfanck decembris:
Den 27 ontfangen van Harmen Maeshaven
18 stu. wegen sin borgergemoet 0-18-0
Noch ontfangen van die goltsmit wegen
sin borgergemoet 18 stu. 0-18-0
Noch ontfangen van Jan Lenneker wegen
sin borgergemoet 18 stu. 0-18-0
Noch ontfangen van Jan Walderbuis 18
stu. wegen sin borgergemoet 0-18-0
Noch ontfangen van Hindrick Lubbers 36
stu. wegen sin borgergemoet van twe
jaren 1-6-0
Pro memoria: Jan Bispinck vernieut sin
borgerschaep anno 1639 in Bernt
Marquerinck huis in biwesent borgemeister
Marquerinck.

SARA, OAB, inv.nr. 1, Legerboeck

[364] Dese navolgende personen hebben
hare burgerschaep gewunnen und
voldaen. Anno 1640:
Rotger Tesselinck
Hindrick to Reppele
Garrit van Hoevell
Jan van Nalen
Jan Wissinck
Hindrick Lerinck
Wessell van Kaerkeloch
9

Kan ook Kaockeloech zijn.
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OAB, inv.nr. 45, rekening over 1640

Ontfanck, decembris:
Noch ontfangen van Harmen Maeshaven
18 stu. wegen sin borgergemoet 0-18-0
Noch ontfangen van Jan Lennecker wegen
sin borgergemoet 18 st. 0-18-0
Noch ontfangen van die goltsmit wegen
sin borgergemoet 18 stu. 0-18-0
Noch ontfangen van Hindrick Lubbers
wegen sin borgergemoet 18 stu. 0-18-0
Noch ontfangen van Jan Walderbuis
wegen sin borgergemoet 18 stu. 0-18-0
Ontfanck, januario:
Jan Lett wegen sin borgergemoet, gestelt
pro memoriae. Niet ontfangen.
[364] Anno 1642
Jan Engellers
Evert Levers
Hindrick Lubbers
Peter Michoris
Peter Eckhart
Willem to Winckell.
[366] Dese volgende hebben haere
borgerschap gevonnen, anno 1643
Jan Tiberinck
Garrit Wulf
Garrit Leppinck
Jan Flassen
Jan Rulofsen
Hindrick Kupers
Jan Garritsen
Berendt Hagenbeck
Jan Volkerinck
Arendt Dinckelman
Hindrick Jeger
Derck Hoickinck
Jan Deseker
Anno 1644
Gosselick Averinck genand Smit
Hinderick Bruninck
Kerst Engelen
Garrit Bulsinck
Jan Holslag de schutte

OAB, inv.nr. 46, rekening over 1645

Ontfanck van borgergemuedt:
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Ontfangen van Iserael Roedthuis 0-18-0
Ban Jan Loineker 18 st.
Garrit Goldtsmidt 0-18-0
Jan Walderbuss 0-18-0
Van Swier, wonende in Vulfkamer, 0-18-0
Benjamin Susij 0-18-0
Jacop Muller 0-18-0
Noch van Wessel Bruns 0-18-0
Dese navolgende haer leste halfscheidt int
jaer 1644 betaldt:
Esselin Huerinck vor die halfscheidt betalt
3 dald.
Kerst Engels vor die leste halfscheidt 2 dal.
15 stu.

OAB, inv.nr. 47, rekening over 1646

Wegen borgergemuedt:
Ontfangen van Jan Loniker 18 st.
Iserael Roedthuis 18st.
N.B. Garrit Goldsmit 18st.
Jan Walderbusch 18 st.
Swier in Vulfs kamer 18 st.
N.B. Benjamin Susij 18 st.
Wessel Bruns 18 st.
Noch ontfangen van Derck Hoeikinck vor
sein borgerschap 4 guldens. Hirvan kompt
die heeren borgem. hett dardendeel. Blieft
vor die stadt 2 dal.
[367] Anno 1647, den 24 novembris,
coram consulibus Gerhardt Marquerinck,
Otto Meilinck, H. van Eibergen end Eps,
end Berendt Marquerinck, rentmeister,
neffens die samptlige gemeinsluiden,
hebben desse navolgende haere borgerschap gevunnen end haren edt van
getrouwicheidt gedaen:
meister Jan Coel
meister Hans van Nottellen, mede voor
sein kinderen
Jonker Hermen Fockinck, mede voor sein
kinderen
Hinderick ten Hove
Jan Foesters offte Goebbels
Berendt Braskamp
Wilhem ten Dam
Albert Lammersen
Albert Leppinck
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Anno 1648, den 23 augustustii, in
praesentie van borge. Gerhardt
Marquerinck, Otto Meilinck, H. van
Eibergen end Antonius van Eps, Berendt
Marquerinck stadtrentmeyster, neffens die
sampteliche gemeinsluiden haere
borgerschap gewunnen:
Osewoldt Buck
Dettmar Jansen
Hindrick Smeinck
[368] Anno 1649, den 20 september
coram consulibus Otto Meilingh, Antonij
van Eps end Bernhardt Marckerinck end
Rudolph Haselbrock, rentmeister, neffens
die samptlige gemeinsluyden, hebben
dese navolgende haere borgerschap gewonnen ende haren edt van getrouheydt
gedaen:
Harmen Rodterinck
Joost Philips

OAB, inv.nr. 48, rekening over 1649

Dese navolgende voor haere borgerschap
betaelt als volgt haere leste halfscheydt
soo sij gewonnen 1648 in novembrii:
Osewolt Buick 4 daller
Detmaer Jansen 3 daller 15 stuy.
Hendrick Smeinck 3 daller 18 stuy.
Dese navolgende voor haere borgerschap
betaelt als volgt haere eerste halfscheydt
soo sij gewonnen 1649 in september:
Harmen Roterinck 4 daller
Joost Phijlips 2 daller
Dese navolgende voor borgergemuedt
betaelt, ider persoon 18 stuyver:
Doctor Hessels 0-18-0
Iserael Rothuijs 0-18-0
Jan Leneker 0-18-0
Jan Walderbus 0-18-0
Garrit Goldtsmidt 0-18-0
Den olden Swyer 0-18-0
Benjamin Susij 0-18-0
Harmen van Schoppingen 0-18-0
Joost Alberts 0-18-0
[368] Anno 1650, den 7 december,
desse navolgende geaccordeert voor hare
borgerschap:
Doctor Hessels voor hem ende sijn kinder
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Hinderick Sluiter
Hans Philips Lots

OAB, inv.nr. 49, rekening over 1650

Dese navolgende voor haere borgerschap
betaelt als volgt haere leste halfscheydt so
sij gewonnen 1649 in september:
Harmen Roeterinck 4 daller
Jost Phijlips 2 daller
Dese navolgende voor haere borgerschap
betalt als volget haere erste halfscheydt
soo sij gewonnen hebben, 1650 den 7
december:
Doctor Hessels 4 daller
Hans Philips Lots 3 daller
Hinderick Sluiter 4 daller
Dese navolgende voor haere borgergemuedt betaelt per persoon 18 stuy.:
Jan Leneker 0-18-0
Jan Walderbus 0-18-0
Garijt Goltsmit 0-18-0
Den olden Swyer 0-18-0
Benjamin Susij 0-18-0
Jost Albarts 0-18-0
Derick Veldinck 0-18-0
[368] Anno 1651, den 26 september,
desse navolgende geaccordert voor haere
borgerschap:
Benjamin Susij
Marckus Kristijaen
Jost Alberts.

OAB, inv.nr. 50, rekening over 1651

Dese navolgende voor haar borgerschap
betaelt als volget haere lest halfscheydt
soo sij gewonnen hebt 1650 den 7
december:
Doctor Hessels 4 daller
Hinderick Sluiter 4 daller
Hans Philips Lots 3 daller.
Dese navolgende voor haere borgerschap
betalt als volget haer erste halfscheydt so
sij gewonnen hebben 1651, den 4
october:
Jost Alberts, 4 daller
Marckus Kristiaen, 4 daller
Benijamin Susij, 3 daller
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(…) Dese navolgende voor haer
borgergemoet betalt ider persone 18
stuy.:
Jan Laineker 18 stuy.r
Garijt Goldtsmit 18 stuy.
Swyer Kosenkamp, 18 stuy.
Deryck Veldinck, 18 stuy.
[368] Anno 1652 hebben desse
navolgende parsonnen haer borgerschap
gewonnen in presentie van de
borgemeyster ende gemeinsluiden:
Hindrick Grote Veldinck
Jan Brant.
[369] Derck Hilferinck
Harmen Segtman
Harmen ten Nienhuis
Harmen Uit Laer
Wolter ter Wurt
Derck Veldinck
Antoni de Grote
Jan Smit van Lochem
[369] Anno 1655, den 4 april hebben
desse navolgende personnen hare
borgerschap gewonen, hebben in
presensie van de borgemeysteren ende
gemeynsluyden vor haer ende haere
kinderen:
Abraham Mullerinck
Lambert te Winckel
Jan Baten
Arent Bissers
Rulof Bosken [?]
Melichger Goltsmit of Hoeverman
Hinderick Boemer
Hans Godtschalick
Wanner te Baeck
Berent Roesinck
Jan Hindricksen
Wolter toe Ameschote
Jan Leineker
Jan Walderbus
Arent Groete Wilinck
Albert Boelinck
Lodewich Hondelaer
Jan Lagrande
Jan Scheper sijnne borgerschap gewonnen
vor hem ende sijn kinder.
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OAB, inv.nr. 51, rekening over 1656

Dese naevolgende personen betalt haere
borgergemoet:
Jan Barnegoer 25 stuy. 0-25-0
Berent Kossenkamp 18 stuy. 0-18-0
Jan Simmelinck 18 stuy. 0-18-0
Dese navolgende personen haere
borgerschap betalt als volget haere lest
halffscheit:
Melichger Goltsmit 3 daller 3-0-0
Abraham Mullerinck 4 daller 4-0-0
Lambert toe Winckel 3 daller 3-0-0
Jan Baten 3 daller 3-0-0
Arent Bissers 3 daller 3-0-0
Rulof Backen 2 daller 15 stuy. 2-15-0
Hinderick Boemer 2 daller 15 stuy. 2-15-0
Hans Godtschalick 3 daller 15 stuy. 3-15-0
Waerner ter Baick 2 daller 15 stuy. 2-15-0
Jan Hindericksen 3 daller 15 stuy. 3-15-0
Berent Roesinck 3 daller 3-0-0
Wolter toe Amenschoten 3 daller 3-0-0
Jan Lenneker 2 daller 2-0-0
Jan Walderbus 2 daller 2-0-0
Arent Grote Wilinck 2 daller 2-0-0
Jan Scheper 3 daller 3-0-0
Desse personen heben van dit jaer haere
borgerschap gewonen betalt haere erste
halfscheit:
Jan Lagrande 4 daller 4-0-0
Lodewich Hondelaer 3 daller 3-0-0

OAB, inv.nr. 52, rekening over 1657

Dese navolgende personen haere borgerschap betalt als volget haere leste halfscheit:
Jan Lagrande 4 daller
Lodewiych Hondelaer 3 daller
Dese personen haere erste halfscheit
betalt:
Hinderick Hones 3 daller
Evert toe Amenschote 2 daller 10 stuy.
Temme 2 daller 10 stuy.
Wessel Wenneker 3 daller
Evert den Karman 3 daller
Jan Hachgenbecke 2 daller 15 stuy.
Dese navolgende personen betalen haer
borgergemoet:
Jan Barnegor 0-25-0
Berent Kossenkamp 0-18-0
Jan Simmelinck 0-18-0
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[370] 1658. Dese navolgende personen
haere borgerschap gewonnen:
Hinderick Hones
Evert toe Amerschate
Wessel Wenneker
Jan Hachgenbecke

OAB, inv.nr. 53, rekening over 1658

Dese naevolgende personen haere
borgerschap betalt als volget haere leste
halfscheit:
Henderick Hones
Evert toe Amenschote 2 daller 10 stuy.
Temme twe daller 10 stuy.
Wessel Wenneker 3 daller
Levert den Karman 3 daller
Jan Hagenbecke
(…)Dese navolgende personen betalt haer
borgergemoet:
Jan Bornegor 0-25-0
Berent Kossenkamp 0-18-0
Jan Simmelinck 0-18-0
[370] 1659
Esken Brouwers
Gossen Beerntsen
Tonis Wichman vor hem ende sijne kinder
Derick ter Barich vor hem ende sijnne
kinder
Jost Kussers, vor hem ende sijn sonne.

OAB, inv.nr. 54, rekening over 1662

Den 3 september hebben desse naevolgende personen haere borgerschap gewonen ende betalt haere erste halfscheit:
Gert Holinck 5 daller
Jan ten Twelle 4 daller
Desse navolgende personen betalt haere
borgergemoet:
Jan Barnegor 0-25-0
Bernt Kossenkamp 0-18-0
Jan Simmelinck 18 st. pro memoria vor
borgergemoet, also ick niet van hem kan
krigen.

OAB, inv.nr. 55, rekening over 1667

Den 1 novembris heeft Harman Essinck die
burgerschap gewonnen voor acht dalder
ende een leeren emmer, de welcke acht
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dalder den voornoemden Harman Essinck
voor en nae (volgens presentatie van die
borgemeisteren) mach betalen ofte
verdienen. Kan derhalven van desen
ontfanck niet in reckeningh brengen, hier
van: Memorie.
Nog hebbe ick van Caspar Jansen Olijslager volgens die burgerschap ontfangen
thyn dalder.
Van Jan Helmigh wegens sijn burgerschap
iet te ontfangen is vergeefs, ergo nihil.
Noch van Joost Muller Sadeler, wegens die
burgerschap ontfangen 10-0-0
Noch van Jan te Stockhuijrne wegens die
burgerschap ontfangen 14 dalder.
Noch hebbe ick van Nicolaes Christiaen
Rosencrans wegens gewonnen
burgerschap ontfangen 12 dalder, met
noch een leeren emmer, soo op het
raethuijs gebracht is.
Noch van Willem Busch, timmerman,
wegens die burgerschap ontfangen 12
dalder.
Dese vijff sich bedragende een summa
van 58 dalder, afgetrocken het derdedeel
voor die burgermr. ende stadtrentmr.,
blijft noch voor die stadt: f. 38-7-0

OAB, inv.nr. 56, rekening over 1668

Den 6 octob. Esken Brouwers zijn
borgerschap vernuett
[371] Den 2 februarii 1669
Herman Schulten 10-0-0
Gerrit Laeckhorst 16-0-0
Herman Busman 10-0-0
Rotger van Eerden 14-0-0
Adolph Meenekens 8-0-0
Cort Janssen pro memorie

OAB, inv.nr. 57, rekening over 1669

Anno 1669, den 2 feb., dese navolgende
de borgerschap gewonnen end alle boven
haer gelt is bedongen een roe straett ende
een leren emmer:
Herman Schulten geaccordeert 10 daelder
Christiaen Dercksen geaccord. 8 daelder
Gerrit Laeckorst geaccord. 16 daelder
Herman Busman geaccord. 10 daelder
Rutg. van Eerden geaccord. 14 daelder
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Adolff Meneken, smidt, geacc. 8 daelder.
Hieran de derde deel voor borgem. en
stadtrentm., blieft tot vooraett voor onse
stadt 44-0-0
Johan Bern. Oeveljonck, doctor, d’borgerschap betaelt
Coort Jansen, timmerman, geaccord. voor
8 daelder, wort angeteickent pro
memoriae.
[370]Den 7 februarii 1670 hebben deese
naevolgende personen haere borgerschap
gewonnen:
Peter Spancke. Ende heftt die roede
straete meede inbedongen, maer den
leeren emmer sal betaelt werden ende sal
… geeven: 19 daler, 0 stuivers, 0
penningen.
[370] Den 20 junii 1670
Ruleff Kuijper 16-0-0
Cornelis Jansen d'oenne [?] 16-0-0.
Esken Holsteege 8-0-0
Deese sijn pro memoria ingebracht:
Berent Lemfers 8-0-0
Hagenbecke, eertijts in de Mollenstrate
ende nu op die Quappenbergh woenende,
bedongen: 16-0-0.
[371] Den 15 april 1671
Christian Bomble 12-0-0
Gerrit Engels, 16-0-0
[371] Den 1 dec. 1671
Bartelt ten Have 11-0-0
Herman Laerkens pro memorie, alsoo hij
voer die stadt gevaren, edoch heftt
belaevet te betaelen: 11-0-0

OAB, inv.nr. 58, rekening over 1672

Dese haer borgerschap gewonnen anno
1670:
Esken Holtstege pro memorie
Berent Lemvers pro memorie
Jan Hagenbeke pro memorie
Dese haer borgerschap gewonnen anno
1671:
Herman Laerkes
Bertelt ten Have pro memorie
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OAB, inv.nr. 59, rekening over 1673
Exact als in de rekening over 1672.

[371] Anno 1674 hebben die borgerschap gewonnen:
Luitenant Pheffer 7-15-0
Henrick Engels 15-0-0
Den 30 october 1674 heeft luitenant
Erenst Phylippus Pheffer aengenoemen
sijn burgerschap te voldoen neffens
anderen die de burgerschap op desen
dach hebben gewonnen met een roede
straete en een leeren emmer:
Henderick Engels sijn burgerschap
gewonnen voor hem en sijne kinder voor
de summa van 15 dalder, een roede
tstraeten en een leeren emmer en de
halfscheit op kersmis te betaelen, de
ander half op S. Jan Mitsomer in den jaere
1675.

OAB, inv.nr. 60, rekening over 1674

Dese navolgende haere borgerschap debet
gewonnen 1670 ende in jaer anno 1671:
Berent Lemfers, Jan Hagenbeke ende
Herman Laerkes pro memoriae, maer Jan
Hagenbeke betaelt sijn borgergemoett 40-0.
Item int ’t jaer van 1674 heft Ernst
Phylippus Pheffer ende Henrick Engels
hare borgerschoppen gewonnen. Ernst
Phyl. Pheffer: 7½ daelder, ende H. Engels
15 daelder.
[372] Anno 1675
Steven Hagenbeck vor 8 daler.

OAB, inv.nr. 61, rekening over 1675

Item in dit jaer 1675 heeft Steven
Hagenbeck sijn burgerschap gewonnen
vor acht dalder ende eenen leren emmer,
stadtscote: 5-10-0
Ontfangen van Henderick ter Hechte,
klompmacker, twe jaren burgergemuet ad
2-12-0
[372] Anno 1676
Derck Engberts vor 8-0-0 daler.
Slot Jan 8-0-0.
Henderick Jan Damhuis 8-0-0.
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Harmen Beckinck 6-0-0
Derck Welinck 10-0-0
Berent Duistermate 8-0-0
Henderick Huininck 6-15-0
Gert Huininck 6-0-0
Henderick te Roller 11-0-0

[372] Anno 1680
Herman Cuelman 9-0-0
Jan Nijhoff 8-0-0
Henrick ter Beeke 8-0-0
Geert Smitt 9-0-0
Henrick Coeslagh 7-0-0

OAB, inv.nr. 62, rekening over 1677

OAB, inv.nr. 65, rekening over 1680

Geen vermeldingen.

[372] Anno 1678
Rentmr. Gerhart Stam voor hem en sijn
kindren 16-0-0
Doctor Herman van Munster voor sijn e.
ende sijn kindren 16-0-0
Tonnis Hennekes 8-0-0

OAB, inv.nr. 63, rekening over 1678

Ontfangen van dese navolgende haer
gewonnen borgerschappen:
Eerstelick heeft Gar. Bruijns int jaer 1678
de borgerschap gewonnen à 16 daelder.
Stadsquota 6-0-0
Nog int selve jaer d’heeren dr. Munster
sijn borgerschap voor sijn en sijn kinderen
gewonnen à 16 dlr. Stadsquota 10-20-0
Ontfangen van d’heer rentmr. Stam voor
sijn en sijn kinderen gewonnene borgerschap à 16 dlr. Stadsquota: 10-20-0
Mr. Gevert Wijgink sijn borgergemoet
ontfangen 1-6-0
Ontfangen van Gerrit Smit, als ook
sittende op borgergemoedt 1-6-0
Dus heeft Tonnis Hennekers ook gewonnen de borgerschap int jaer 1678 mede
gerekent voor hem en sijn kinder à 8
daelder. Stadsquota: 5-10-0
[372] Anno 1679
Henrick Haeckman, 12-0-0

OAB, inv.nr. 64, rekening over 1679

Ontfangen van dees het borgergemoet,
namentlik mr. Govert Wijgink en Geert
Smit, t’samen 2-12-0
Nog ontfangen van de gewonnen borgerschap van Hendrik Haelfman, boven cock.
Stadsquota: 8-0-0
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Ontfangen van dees gemelte het borgergemoet, namentlik Govert Wijgink en Jan
Bannink 2-12-0
Dese navolgende hare borgerschap gewonnen voor haer en hare kinderen als te
weten:
Jan Koelman à 9 dlr.
Jan Nijhoff 8 dlr.
Hendrik ter Baek 8 dlr.
Gert Smit 9 dlr.
Hendrik Koeslag 7 dlr.
[372] Anno 1681
Israel Wiginck 16-0-0
Anthoni Petershagen,13-0-0[373]
[373] Arent ten Dijcke, 10-0-0
Gerrit Bar… .[in margine:] noeyt betalt
Hendrick van Dassel [niets ingevuld]
Simon Cornelis 8-0-0
[373] Anno 1682
Joost Mentinck 8-0-0
Herman Kremer 8-0-0
Theodorus van Santbergen om sonderlicke
redenen vereert

OAB, inv.nr. 66, rekening over 1682

Ontfangen van monsr. Govert Wijginck,
Jan Banninck en Gert Briers haer
borgergemoet, yder ad 1 gl. 16 st.
Joost Mentink en Jan Kremer wegens haer
borgerschap winnen mede in bedongen
ende belooft tot een roede strate te
betalen elk 3 dlr.
Nog van het weversgilde van voorgaende
elk 4 gls.
Jan d’Oolijslager ontf. 3 jaeren tot 1683
borgergemoet, ’s jaers ad ses schellingen.
[373] Anno 1683
Rentmeester Bernhart Umbgroeve om
sonderlijcke redenen vereert
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OAB, inv.nr. 67, rekening over 1683

Ontfangen van monsuer Govert Wijginck,
Jan Banninck en Gerrit Brers haer
borgergemoet, jeder ad 1 gulden 16
stuyvers.
Jan de Oolijslager sijn borgergemoet 1-160

OAB, inv.nr. 68, rekening over 1684

Ontfangen van munsuer Govert Wijgingk
en Jan Banninck en Gerrit Brers haer borgergemoet, jeder ad 1 gl 16 stuyver.
Jan die Oolislaeger sin borgergemoet 110-0
[373] Anno 1685
Harmen ter Mate, om reden verert
Harmen Schothorst, 8 daler, voor de rode
strate betaald 2 dalder
Jacob Firckinck voor hem en sijn kinderen,
11 dalder, 1 stuiver; voor de rode strate 2
dalder.
Joost Berenpass voor hem en sijn
kinderen, 7 dalder; voor de rode strate 2
dalder.
Arent Luisinck voor hem en sijn kindere,
13 dalder, daervan noch debet 5 dalder;
voor de rode strate 2 dalder.
Garrit Leppinck voor hem en sijn kinder 13
dalder; voor de rode strate 2 dalder,

OAB, inv.nr. 69, rekening over 1685

Ontfangen van Gevert Wiginck, Jan
Banninck en Garrit Breer, ider 1 jaer
burgergemuet 5-8-0
Dese navolgende hebben in dit jaer haer
burgerschap in dese stadt Borculo
gewonnen:
Den 11 meert Jan van Dilmen voor 6
daler, een leren emmer;
Den 29 arpil Hans Hend. Wiltenaer voor
hem en sijn kinder voor 15 dalder, 1 l.
emmer;
Den 29 novembris Harmen Schothorst
voor 8 dalder, 1 l. emmer;
Jacob Furckinck voor 11 dalder 10 st., 1 l.
emmer, voor hem en sijn kinder;
Joost Berenpas voor 9 dalder, 1 l. emmer,
voor hem en sijn kinder.
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Arent Lusinck voor 13 dalder, 1 l. emmer,
voor hem en sijn kinder;
Garrit Leppinck voor 13 dalder, 1 l.
emmer, voor hem en sijn kinder. Facit te
samen 73 dalder 10 st., is stadtsquota f.
73-10-0. Noch hebben dese … burgers
voor haer roede strate betalt als volght:
Jan van Dulmen 2 dalder, Hans Hend.
Wiltener 3 dalder, Harmen Schothorst 2
dalder, Jacob Furckinck 2 dalder, Joost
Berenpas 2 dalder, Garrit Lesinck 2 dalder,
Garrit Leppinck 2 dalder. Is te samen 15
dalder. f. 22-10-0.
[373] Anno 1686
Berent Frericx voor 10 dalder

OAB, inv.nr. 70, rekening over 1686

Ontfangen van Govert Wiginck en Jan
Banninck ider een jaer burgergemoet ad 1
gl 16 st.
Ontfangen van Berent Frericx wegens sijn
gewonnen burgerschap 10 dalder. Is
stadts quota f. 10-0-0. Nog voor sijn roede
straete betalt f. 3-0-0.
Ontfangen van Berent Fredericx 4 gl., so
de stadt wegens sijn gildewinninge in ’t
weversgilde toe komt.

OAB, inv.nr. 71, rekening over 1687

Ontfangen van Govert Wiginck en Jan
Banninck ider 1 jaer burgergemoet ad 36
stuyver.

OAB, inv.nr. 72, rekening over 1688

Ontfangen van Govert Wijginck, Jan
Banninck en Gerrit Elsman ieder een jaer
burgergemoet ad 36 stui.
Nogh ontfangen van Eghbert Hilverdinck
een jaer burgergemoet ad 36 stui.
[374] Anno 1689 hebben hare
borgerschap gewonnen:
Gerrit Elsman
Henr. Akkerhuis, ½ borgerschap
Reinier Slick, ½ borgerschap
Berent Elderink, ½ borgerschap
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OAB, inv.nr. 73, rekening over 1689

Ontfangen van Govert Wiginck en Garrit
Breer ider een jaer burgergemoet ad 1 gl
16 st.
[374] Anno 1690 [door inktvlek is laatste
cijfer niet goed leesbaar]:
Gerrit Meerman, uts.

OAB, inv.nr. 74, rekening over 1690

Dese naefolgende hebben haer burgerschap in ’t voorleden jaer 1789 in dese
stadt gewonnen ende in dit jaer 1690 betalt als volght:
Den 28 octobris:
1689 Garrit Elsman voor 16 dalder. Is
stadtsquota f. 16-0-0
Frederick Ackerhuijs de halve burgerschap
voor 8 dalder. Is stadtsquota: f. 8-0-0
Reijnier Flick voor acht dalder. Is
stadtsquota: f. 8-0-0
Den 12 december: Berent Elderinck voor
de halve burgerschap acht dalder,
stadtsquota: f. 8-0-0
Den 22 octobris 1690:
Jan Elberdinck voor 16 dalder,
stadtsquota: f. 16-0-0
Garrit Meerman de volle burgerschap voor
16 dalder, stadtsquota: f. 16-0-0
Noch van Elsman, Ackerhuijs, Reijnier
Flick, Berent Elderinck en Jan Alberdinck
voor haere roede strate betalt ider vijf
gulden: f. 25-0-0
Egbert Hilverdinck heft op sijn burgerschap ad 16 dalder niet betalt.
[374] Anno 1693
Henr. ter Harckel, ½ borgerschap.

OAB, inv.nr. 75, rekening over 1693

Ontfangen van Govert Wiginck een jaer
borgergemoet, verschenen op Martyni
1693 f. 1-16-0
Nogh ontfangen van Hendrick ter Harckel
wegens sijn borgerschap en een roede
straet ter summa van dertien gl. omdat hij
een borgersdoghter getrout heeft 13-0-0.
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OAB, inv.nr. 76, rekening over 1697

Ontfangen van Govert Wieginck een jaer
borgergemoet, verscheenen met Martieni
[16]97 1-16-0
Nogh heeft Beerent Luijtinck den 25 janw.
1697 de borgerschap gewonnen, maer
met daervan een doyt betaelt. Dient tot
miemorija.
Nogh heeft Aerent Kuieper de borgerschap
gewonnen en heeft last van de maegestraet alsdat hij het met arbeyden van de
stadt verdienen sal. Dient tot miemorija.
[374] Anno 1698
Klaas Zandvoort, ½ borgerschap
Henr. Klinkenbergh, uts.

OAB, inv.nr. 77, rekening over 1698

Ontfangen van Goovert Wieginck een jaer
borgergemoet op Martienii verscheenen 116-0
Den 11 julii 1698 heeft Henderick
Klinckenbergh sien halfe borgerschap
gewonnen, waervan an de stadt betaelt
moet worden 1 roede straete en een leren
emmer 5-0-0
Den selfden dito heeft Klaes Santfoort sien
halfe borgerschap gewonnen waervan de
stadt toekoomt als booven een roede
straete en een leeren emmer 5-0-0
Aerent Cuiper debet van sijn gewonnen
burgerschap van jaer 1698 12-0-0, een
rode straete 5-0-0, een leren emmer 1-100
[374] Anno 1699
Arent Kuiper, uts.
Jan Kroenen, de heele
Berent Florijn, de halve
Henr. Florijn, uts.
Jonker Renckinck, de heele.
Jan van Bo.re, alias Geerdink, ½
Jan Koerts, uts.

OAB, inv.nr. 78, rekening over 1699

Ontfangen van Goovert Wieginck voor een
jaer borgergemoet op Martienii
verscheenen f. 1-16-0
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Dese naevolgende hebben haere borgerschap gewonnen in dese stadt in den jaere
1698, [16]99:
1698:
Arent Kuieper voor de halfve tegen 8
dael., daervan de stadtsquota: f. 8-0-0
Jan Jansen de halfve burgerschap voor 8
daeld., voor de stadt: f.8-0-0
Jan Kruenen de heele borgerschap voor 16
dael., voor de stadt: f. 16-0-0
Berent Floorien de halfve borgerschap
voor 8 dael., voor de stadt: f. 8-0-0
Gevert Renckinck de heele borgerschap
voor 16 dal., voor de stadt: f. 8-0-0
Jan van Baeren de halfve borgerschap
voor 8 dael., voor de stadt: f. 8-0-0
Gerrit Bensinck de heele borgerschap voor
16 dael., voor de stadt: f. 16-0-0.
Nog van deese boonstaende die haer
borgerschap gewonnen, elck een roede
straet van 5 gul. f. 40-0-0. [In de marge:]
Wordt een roede straete afgetrocken van
Gerrit Bensinck.
[375] Anno 1700
Derck Feldinck, ½ borgerschap
Sweer Ligtenbargh, uts.
Garrit Bensinck, de heele

OAB, inv.nr. 79, rekening over 1700

Ontvangen van Wieginck, voor een jaer
borgergemoet, verscheenen op Martinii: 16-0
Ontvangen van Jan Berentsen den klompem[aker] 1 jaer borgergemoet: 1-16-0
Sweer Lightenborgh betaelt 1 jaer borgergemoet: 1-16-0
Ontvangen van Gerrit Bensinck voor de
heele borgerschap met de roede strate
voor de stadtsquota: 19-0-0
Den 3 desembris ontvangen van Derck
Veldinck voor de halve borgerschop voor
31 gulden uyt een grasy voor de stadtsquota is betaelt met een roede straet: 150-0
Den 16 dito heeft Swier Lightenbargh de
hoedem[aker] sien borgerschap gewonnen
voor de halfscheyt met die kondiesy,
wanneer hij een borgerdoghter trouwt
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ende heeft voor de ½-scheyt betaelt 41
gulden, de stadtsquota: 20-0-0

OAB, inv.nr. 80, rekening over 1701

Ontfangen van Jannis Wieginck voor een
jaer borgergemoet, verschenen op
Martienii desers jaers 1701 f. 1-16-0
Ontfangen van Jan Berent den klompenmaecker 1 jaer burgemoet, verschenen
met meii 1701, met 36 st. f. 1-16-0

OAB, inv.nr. 81, rekening over 1702

Jan de Klompemaecker betaelt 1 jaer
borgergemoet dat verschenen is geweest
op maii 1702, met 1-16-0
[375] Anno 1703
den brouwer Jan Berentsen, de halve

OAB, inv.nr. 82, rekening over 1703

Jan de Klompemaecker betaelt een jaer
borgergemoet, verschenen op meii 1-16-0.
Ontfangen van Jan Beerents de brouwer
voor het winnen van sien borgerschap
voor de ½-scheyt betaelt 24 gul., voor de
stadt 19 gul., waeronder begreepen is een
roede straet en een leeren emmer.
Ontfangen van Henderick van Dasselt van
sien schoonssoon Iesarel Jansen, voor het
winnen van sien borgerschap voor de 1/2
–scheyt 24 gul,, voor de stadt 19 gl.,
waeronder begreepen is een roede straet
en een leeren emmer. Uyt grasii daervoor
gelaeten 15-0-0.

OAB, inv.nr. 83, rekening over 1704

Ontfangen van Henderick Assinck voor de
heele borgerschap voor 16 dael., voor de
stadt 16 gul. en 1 roede straets 5 g., 21-00.
[375] Anno 1705
Jan Kremer, voor hem en sijne kinderen,
½ burgerschap.
Jan Oosterijk, uts.
Jan Barent ter Hegte, voor hem en zijn
kindt de volle burgerschap.
De burgemeesteren en gemeensluiden
hebben de burgerschap aen de secretaris
Otto Reen om redenen vereert.
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OAB, inv.nr. 84, rekening over 1705

Ontfangen van Jan Wieginck seyn
borgergemoet f. 1-16-0
Ontfangen van Jan Bernt Klomomaaker
voor seyn heele borgerschap 19-0-0
Ontfangen van Jan Kreemers seyn halve
borgerschap f. 18-0-0
Ontfangen van Jan Oosterick seyn halve
borgerschap f. 12-10-0
[375] Anno 1706
Johannes Elberus de halve burgerschap
gewonnen
Jan te Beijershorst sijn geheele
burgerschap gewonnen
Lammert Tegerinck sijn geheele
burgerschap gewonnen
Berent Huininck van de Wiltbaane sijne
geheele burgerschap gewonnen
Henrick Gerverdinck de ½ burgerschap
gewonnen

OAB, inv.nr. 85 rekening over 1706

Ontfangen van Eleberis sijn ½
borgerschap 14-10-0
Ontfangen van Gerverdinck sijn ½
borgerschap 14-10-0
Ontfangen van Jan te Beijiershorst sijn
heele borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Lambert Tegerinck sijn
heele borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Bernt Hunink sijn heele
borgerschap 22-10-0
[375] Anno 1707
Hendrick Wijchers sijn halve burgerschap
gewonnen.
Jacob Kotten sijn geheele burgerschap
gewonnen.
Harmen ter Horst sijn halve burgerschap
gewonnen.

OAB, inv.nr. 86, rekening over 1707

Van Hendrik Wigers sijn halve borgerschap
14-10-0
Ontfangen van Jakop Korte voor ’t winnen
van sijn heele borgerschap 22-10-0
Van Hermen ter Horst ontfangen voor sijn
halve borgerschap 14-10-0
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[375] Anno 1708
Jan ten Winckel, getrouwd aen de weduwe
van Berent te Roller, de halve burgerschap
gewonnen.
Gerrit Winants, getrouwt aen Jasper de
Lagrange, de halve burgerschap
gewonnen.
Jacob Hasselman de volle borgerschap.

OAB, inv.nr. 87 rekening over 1708

Van Jan Hasselman ontfangen voor sijn
heele borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Bernt te Haavinckhorst sijn
borgergemoet 1-16-0
[375] Anno 1709
Jan Wissink de volle burgerschap
gewonnen.

OAB, inv.nr. 88, rekening over 1709

VanBerent te Haavinckhorst sijn borgergemoet 1-16-0
Van Jan Wissinck sijn borgerschap 19-3-0
Van Adolf van Gelder sijn borgergemoet 116-0
Van Jan Wieginsk sijn borgergemoet 1-160
[375] Anno 1710
Albert Holdijck wint het halve burgerschap.
Gerrit Smit, geboortigh uyt Gelselaer, de
volle burgerschap gewonnen en sijn
doghtertjen daerin bedongen.

OAB, inv.nr. 89 rekening over 1710

Van Allebant Toldink ontfangen voor zijn
halve borgerschap 14-10-0
[376] Anno 1711, den 17 september
heeft Egbert Forckink, geboortig uyt
Haerlo, de gehele borgerschap gewonnen
en desselfs doghtertjen Machtelt daer in
bedongen.

OAB, inv.nr. 90, rekening over 1711

Van Gerrit Smit ontfangen vor ’t winnen
van zijn burgerschap 16-10-0
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Van Uniko Jacobus Lambergen ontfangen
vor het winnen van zijn halve borgerschap
14-10-0.
Van Adolf van Gelder ontfangen voor zijn
borgergemoet 1-16-0
Van Jan Wiegink zijn borgergemoet ontfangen 1-16-0
Van Berent te Haavinkhorst zijn borgergemoet 1-16-0
Van Engelbert Vockinck ontfangen voor
het winnen van zijn borgerschap 22-10-0

burgerschap gewonnen en aenstonts
betaelt met 19 gulden en 10 stuiver.
Den 25 junii heeft Lubbert aen den
hoogen weg, getrouwt aen Jenneken
Marquerink, sijn volle burgerschap
gewonnen en betaelt.
1715, den 12 october heeft Harmman
Kegele, getrout aen Vrede Francken, sijn
volle borgerschap gewonnen en de jura
daervan betaelt met 31 gulden, 10 stuy.
op den 23 december 1720.

OAB, inv.nr. 91, rekening over 1712

OAB, inv.nr. 94, rekening over 1715

Van Adolph van Gelder ontfangen voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Van Jan Wiegink ontfangen voor zijn
burger-gemoet 1-16-0
Van Berent te Havinckhorst ontfangen
voor sijn burgergemeot 1-16-0
Van Adolphf van Gelder voor sin
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Wiegink sin borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Havinkhorst voor
zijn borgergemoet 1-16-0

Van Adolphf van Gelder ontfangen voor sin
borgergemoet 1-16-0
Van Berent te Havinkhorst ontfangen voor
sin borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Lubbert aen den wegh
voor het winnen van sin heele
borgerschap 22-10-0
[377] Anno 1716, den 25 junii heeft
Berent Mullerink, getrouwt aen Louise
Abrahams of Mullerincks, sijne halve
burgerschap gewonnen en deselve aenstonts betaelt met 19 guldens en 10
stuivers nevens 8 stuivers voor verteeringen en 12 stuivers voor de dienaers.

OAB, inv.nr. 93, rekening over 1714

OAB, inv.nr. 95, rekening over 1716

OAB, inv.nr. 92, rekening over 1713

Ontfangen van Roelof Chruenen voor het
winnen van sin halve borgerschap 14-10-0
Ontfangen van meester Jan Veldink voor
het winnen van sin halve borgerschap 1410-0
Van Adolphf van Gelder ontfangen voor sin
borgergemoet 1-16-0
Van Jan Wiegink ontfangen voor sin
borgergemoet 1-16-0
Van Berent te Havinkhorst ontfangen voor
sin borgergemoet 1-16-0
[376] Anno 1715, den 10 januarii heeft
Jan Veldinck, getrouwt aen de weduwe
van wijlen Egbert Forckink, met naemen
Maria te Entele, sijne halve burgerschap
gewonnen en aenstonts betaeltt met 19
gulden en 10 stuiver.
Op denselven dagh heeft Roelof Croenen,
getrouwt aen Maria ten Hones, sijn halve

Van Berent Mulderink ontfangen voor het
winnen van sin halve borgerschap 14-10-0
Ontfangen van Adolphf van Gelder sin
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Wiegink sin
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Havinkhorst sin
borgergemoet 1-16-0
[377] Anno 1717, den 27 september
heeft Willem Hoikers, getrout aen Maria
Meermans, de halve burgerschap gewonnen ende de jura zijn naderhand daervan
ten vollen betaelt.

OAB, inv.nr. 96, rekening over 1717

Ontfangen van Joost Heijman voor het
reght van borgerschap 22-10-0
Van Willem Huijkert ontfangen voor het
winnen van sin halve borgerschap 14-10-0
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Ontfangen van Adophf van Gelder voor sin
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Wiegink sin borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Haevinkhorst sin
borgergemoet 1-16-0
[377] Anno 1718, den 27 september
heeft Jan Wessels, aanst. te trouwen met
Joanna Bosch, een burgerdoghter, de
halve burgerschap gewonnen ende
daervan jura aanstonts betaelt.

OAB, inv.nr. 97, rekening over 1718

Ontfangen van Jan Horsman voor het
winnen van sijn halve borgerschap 14-0-0
Ontfangen van Adolpf van Gelder sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Wieginck sijn borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Bernt te Haevinckhorst sijn
borgergemoet 1-16-0
[377] Anno 1719, den 29 meert, heeft
Jan Gilliam de volle burgerschap
gewonnen, waerop aenstonts is betaalt 16
gl., 2 stuy., sodat nog rest 15 gl., 8 st.,
welcke Aloff Deseker heeft aengenomen te
betaelen, so deselve door hem, Gilliam,
voor Martiini aenstaende worde betaelt
etc.[Later toegevoegd:] Nae dato ten
vollen betaelt.
Anno 1719, den 1 junii heeft Hendrik
Permesant de volle burgerschap
gewonnen, en daerop aenstonts betaelt
(buiten den gulden voor de dienaers en
vaene bier) de jura van aght guldens, so
dat hij nogh schuldigh blijft 22 glns en 10
strs., welke hij heeft belooft tegen
aenstaende Martini. [Naderhand
toegevoegd:] Betaelt.

OAB, inv.nr. 98, rekening over 1719

Ontfangen van Jan Gieliams voor het
winnen van sin heele borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Hendr. Parmesant voor het
winnen van sin heele borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Adolphf van Gelder sin
borgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Jan Wiegink sin borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Bernt te Haevinkhorst sin
borgergemoet 1-16-0
[378] Anno 1720, den 5 maii heeft Jan
Culsdom, getrouwt aen Geesken
Hendricks, de volle burgerschap gewonnen
en daervoor aenstonts betaelt de jura ad
31 glns en 10 strs.
Denselven dito heeft Berent Deusinck,
geboortigh uyt het kerspel van Wenterswijck, en getrouwt aen Hendersken
Grijsen10, mede de volle burgerschap
gewonnen en daervoor aenstonts in alles
betaelt 16 glns, syulx dat hij nogh schuldigh is gebleven 15 glns en tien strs, welke hij aengenomen heeft te betaelen voor
aenstaende Nieuwjaer en bij nalaetigheyt
van dien den gemeensman Hendr. Gerverdink volgens handschrift daervan gepasseert. [Later toegevoegd:] Na dato
betaalt.
Anno 1720, den 21 december heeft Jan
Heunink, getrout an Megtelt Hones, de
halve burgerschap gewonnen en daarvoor
aenstonts [379] betaalt de somma van 19
gl. en 10 st.
1720, den 26 desember heeft Arent
Avinck, getrout an Aaltjen Pellenberg, de
volle burgerschap betaalt, nadat hem
deselve al voor omtrend dry vierendeel
jaars van te vooren was toegesegt.

OAB, inv.nr. 99, rekening over 1720

Ontfangen van Jan Culsdom voor ’t
winnen van sijn borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Berent Bussing voor ’t
winnen van sijn borgerschap 22-10-0
Ontfangen van Jan Wuninck voor het
winnen van sin halve burgerschap 14-10-0
Van Arnt Avink ontfangen voor het winnen
van sin heele burgerschap 22-10-0
Ontfangen van Adolf van Gelder sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Wijging sijn
borgergemoet 1-16-0
10

Deze achternaam is niet helemaal zeker,
vanwege inktvlekken of een doorhaling.
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Ontfangen van Berent ter Havinkhorst sijn
borgergemoet 1-16-0
Anno 1721, den 13 maii heeft de heer Jan
Louys Thijmon Olmius de volle
burgerschap gewonnen, secretaris deser
stad en heerlickheyt zijnde, en de jura
daertoe staende betaelt met 31 gl., 10
strs.
Anno 1721, den 5 december heeft die e.
Catharina Verwit, getrout geweest zijnde
met Claes Gerritsen, burgemr. tot Diepenheim, hier weder in de stadt komende, de
burgerschap gewonnen, waervan de jura
uyt consideratie en verscheiden redenen
haer zijn gelaeten voor 16 glns. en 5 strs.,
waerop aenstonts is betaelt 1 gln., te weeten aght strs. voor de verteeringe en 12
strs. voor de dienaers. En is het restant
daernae betaelt11.

OAB, inv.nr. 100, rekening over 1721

Ontfangen van borgermr. Olmius voor het
winnen van sijn borgerschap 22-10-0
Van de weduwe Gerritsen ontfangen voor
het winnen van haer borgerschap 11-5-0
Van Adolphf van Gelder ontfangen voor sin
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Wiegink sin borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Bernt te Haevinkhorst sin
borgergemoet.
[380] Anno 1722, den 12 jannewarii
heeft Jan Elbering, getrout an Janna
Kippers, geweesene weduwe van Jan
Cornelis, de halve burgerschap gewonnen
en daarvoor betaalt: 19 gl. 10 st.
Alsoo Jan te Beijershorst in den jaere 1706
de burgerschap wel heeft gewonnen, dogh
daervan schuldig ende ten agteren
gebleven de summa van seventien gulden,
en denselven niet in staet is om die
11

Het is een bijzonderheid dat een vrouw werd
toegelaten tot het burgerschap. De redenen
daartoe moeten inderdaad bijzonder zijn
geweest. Het gebeurde later nog enkele
malen.
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tegenwoordigh bij te brengen, so wordt
sijnen naem gehouden voor
doorgestreken, totdat dit restant word
betaelt met de interesse van dien à dato
deses. Aldus geresolveert door
burgemeesteren en gemeensluiden op den
30 martii 1722.
En vermits Gerrit Smit, getrouwt aen
Janna ter Vrught, ook wel de burgerschap
heeft gewonnen in het jaer 1710, dogh
daervan buiten de gedaene remissie is
schuldigh gebleven 12 glns., en denselven
al eenige jaeren buiten dese stadt sijn
fixum domicilium heeft gehouden, so word
sijnen naem mits desen doorgeschreven.
Actum als boven. In fidem, Lod. Joh.
Bomble, burgemeester.
[381] Actum coram consulibus dr. Bomble
et Gelder en den gemeensman Jan
Meilingh, den 3 aug. 1722.
Alsoo Arent Cuiper, burger alhier, naemens sijn soon Gerrit Willem Cuiper, getrouwt en woonagtigh tot Beekbergen,
heeft versogt continuatie en onderhoudinge van desselfs burgerreght alhier ter
paletse, en dat daervan aentekeninge
moghte worden gemaekt tot naright. So is
hem het een en ander toegestaen mits dat
denselven sal hebben de draegen alle burgerlasten, sodanigh als of hij alhier in de
stadt werkelijck woonde en voor dese aenteikeninge te betaelen aght strs. en dese
continuatie alle jaeren versoeken op poene
van versteck.
Actum coram consulibus Spancker, de
doctoren Olmius en Gelder, nevens de gemeensmannen Jan Teger en Jacob Spancker, den 30 octob. 1722.
Heeft Jan Grotenhuijs de volle burgerschap gewonnen en aengenomen daervoor te betalen 31 gl. en 10 stuy. En sulx
op Nieuwjaer des aenstaenden jaers 1723
tot welken tijt hem met die betalinge uytstel is gegeven. Hebbende sigh de oudburgemeester Moijderman voor die voldoeninge der gemelte 31 gl. en 10 str. niet
alleen als borge, maer ook als [382] principael schuldenaer ingelaten en verbonden
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onder verbant van sijn persoon en goederen en afstant van de exceptien van
ordre en excussie en waerop sijn e. dan
ook heeft gedaen handtastinge en Jan
Grotenhuijs den gewoonlijcken eedt
affgelegt. Betaelt. In fidem, F.W. van
Gelder, burgemeester.

OAB, inv.nr. 101, rekening over 1722

Van Adolpf van Gelder ontfangen voor sijn
borgergemot 1-16-0
Ontfangen van Johan Wijginck sijn
borgergemot 1-16-0
[382] Anno 1723, den 10 feb. is bij het
nasien van de stadtsrekeningen van wijlen
Jan Haesebroek van de jaeren 1657 en
1658 bevonden dat … Temme de
burgerschap heeft gewonnen en betaelt …
… [slecht leesbaar door vochtschade]
Anno 1723, den 24 maii heeft Gerrit van
der Horst, getrouwt aen Geertruid Achterhuis, burgerdoghter alhier, de halve
burgerschap gewonnen voor 19 gl. en 10
strs., en daerop aenstonts betaelt 14 glns,
sulx, dat nogh rest de summa van 5-10-0.
Naderhant betaalt.
Anno 1723, den 3 julii heeft Arent Cuiper
naemens sijnen soon Willem Cuiper
versoght continuatie van desselfs
burgerschap, dat welcke hem bij de
praesente burgermeesteren Bomble en
Spancker is toegestaen in manieren als
voorens. En heeft denselven die agts
stuivers betaelt.
[383] Anno 1723, den 10 december heeft
Egbert Harperinck, getrouwt aen Janna
Kipper, laest weduwe van wijlen Jan Elberinck, de halve burgerschap gewonnen en
daervoor aenstonts betaelt 19 guld. en 10
st.
1723, den 24 december heeft Antonij van
Santbergen in presentie van burgemeester
Spancker en den rentmeester Muiderman,
het regt tot continuatie sijner burgerschap
betaald.

31

OAB, inv.nr. 102, rekening over 1723

Den 17 augustus ontvangen van Jan
Grootenhuijs voor sijn
borgerschapwinninge 22-0-0
Den 9 [september] ontvangen van
Harperinck voor de halfscheit van sijn
borgerschap 14-10-0
Ontvangen van Garrit van der Horst van
sijn halfe burgerschap 13-0-0. De leeren
emmers buyten gehouden. Voldaen en
betaelt ad 1-5.
Ontvangen van Jan Wieginck voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Beerent te Haevekorst sijn
borgergemoet 1-16-0
[383] 1724, den 2 februari heeftt Dries
Volkerink, getrout aen Henders Reijmelink,
de volle burgerschap gewonnen en
daervoor aenstonts betaelt 31-10-0. Pro
memorie: en heeftt denselven aengenomen binnen den tijdt van 10 jaeren niet
te sullen koomen tot laste van den armen,
soo ten respecte van hemselfs als sijn
vrouw en kinderen. En daervoor tot borgen gestelt Reijnt Memans alais Dijkwever,
Henr. Volkerink en Jan Vunderink, breder
inhouts de acte daervan op huyden voor
het stadtgerigte gepresteert.
[384] 1724, den 4 februari coram cons.
Omnibus en gemeensluiden Henr. Schothorst en Jacob Spanker, heeft Albert
Berenpas, getrout aen Fenneken Grotenhuis, de volle borgerschap gewonnen voor
hem en haere tegenwoordige kinderen
voor een summa van 40 guldens te
betalen op meii aenstaende. Betaalt.
Dito heeft Lubbert Grotenhuijs, getrout
aen Trijntjen Schelfer, de volle borgerschap gewonnen voor hem en haere
kinderen voor eene summa van 40
guldens te betalen op meii aenstaende.
Dito heeft Engbert Engels, smit, jongman,
de borgerschap gewonnen en deselve aen
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hem gelaten voor19 gulden en 10 str., op
conditie dat hij daermede sal kunnen
volstaen wanneer hij komt aen een
burgerdogter off weduwe, en soo niet, dat
hij alsdan nog sal moeten betalen 12
guldens voor de voldoening van welke
genoemde 19 guld. en 10 strs., Hendrik
Schothorst sig heeft ingelaeten als borge
om de betalen op meii aenstaende.
Betaalt.
1724, den 27 april heeft Derk Franke,
getrout an Henders ten Dijke sijn burgerschap voor hem en sijn kinderen, sijn
vrouw, een [384a] burgerdogter sijnde,
gewonnen, midts daarvoor betalende vijff
en twintig guldens, waervan anstons hier
betaalt 5 gl. Sullende de rest betaalt
worden op Martinii aenstaande.
1724, den 27 april heeft Jan Meulevelt,
getrout aen Getruit Wollewevers, sijn
burgerschap gewonnen voor de halfscheyt
en anstons betalt 5 gl., sullende het restand ad 14 gl. en 10 st. betaalen op aenstaande Martinii.
1724, den 30 sept., heeft Arent Lieftinck,
getrout aen Aaltjen Assinck, een burgerdogter, sijn burgerschap gewonnen voor
de halfscheyd en anstons betaalt 5 gl.
Sullende met het restand, ad 14 gl. en 10
st. betaalen op anstaanden Nieuwjaar.
[384a] Anno 1725, 3 januari. Arent
Kuiper verzoekt namens zijn zoon Willem
Kuiper om continuatie van diens burgerschap, hetgeen wordt toegestaan. Hij
betaalt 8 stuivers.
[385] Anno 1725, den 3 sept. heeft Jan
Hendricksen van Bockslagh, getrouwt aen
Janna Harmensen, weduwe van Jan
Deseker, de halve burgerschap gewonnen
en den eed saertoe staende afgeleght, en
daerop betaelt 5 gls., sulx dat hij nog
schuldig blijft voor de stad 14 gl. en 15
strs., welke hij heeft aengenomen te
betaelen aen den rentmeester vóór
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Nieuwjaer. Borge: br. Spanker. Na dato
betaelt, F.W. van Gelder.
[386] 1725, den 3 sept. heeft Ruth
Loverinck aengenomen om het
burgergemoet voor hem en sijn vrouw
tot haer beyder doot toe te betalen
jaerlijx met een somma van 36 stuyvers, sullende daervan de eerste betalinge door hem gedaen worden op
aenstaende Nieuwjaer, en waerop hij
aen burg. Bomble handtastinge heeft
gedaen.

[1725, den 3 sept.] Op deselfde wijse
als Ruth Loverinck sal Jan Bornegoor het

burgergemoet betalen, dogh met dese
distinctie, dat dese betalinge sal ophouden
met den doodt van Jan Bornegoor, alsoo
sijn vrouw een burgerdogter is.
[386] Anno 1726, 13 januari, verzocht
en verkreeg Arent Kuiper namens zijn
zoon Willem Kuiper continuatie van diens
burgerschap voor 8 st.
Anno 1726, den 18 febr. heeft Hendrick
Broekmaate de het volle burgerschap
gewonnen en daarop betaalt 20 gl.,
aengenoomen om het resterende geld ad
11 gl. 10 [st.] op Nuiewjaar an den rentmeester te betaalen en vervolgens den
eed in forma afgelegt
[387] 1726, den 25 febr. heeft Garrit
Grijmkers sijn volle burgerschap gewonnen en daarop betaalt 15 gl. en angenomen het resterende te betalen op St.
Marten anstaande. En heeft den eed in
forma daarop afgelegt.
Anno 1726, den 26 junii heeft Harmen de
Greef, getrouwt aen Arentjen Mullerinck,
weduwe van wijlen Otto Dercksen, de
halve burgerschap gewonnen en daerop
niets betaelt. En heeft den eed van
getrouwigheit in forma afgeleght. Ca. p…
betaelt. In fidem, J.L.T. Olmius.
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Anno 1726, den 6 december heeft de heer
rigter Van Trier den gewoonlijcken eedt
afgeleght, sijnde uyt consideratie de overige halfscheyt aen hem vereert, te weten
het geld deswegens. Sullende alsoo betalen de somma van 18 gl., 10 strs. Reets
daerop betaelt voor de verteringe 1 gl.
Anno 1726, den 27 dec. Heeft Maria,
weduwe van Christiaen Hendricks, voor
haerselfs en voor haere twee kinderen,
met namen Hendrica en Antonij Hendriksen, de burgerschap gewonnen en sal
deswegens op Nieuwjaer 1728 betalen de
somma van 31 gl. en 10 strs. De 23
december 1728 dit bovenstaande betaelt.

OAB, inv.nr. 103, rekening over 1726

Ontvangen van de heer rigter Van Trier
voor het winnen van de halve borgerschap, voor de stadt 14-10-0
Nog ontvangen van mevrouw de weduwe
Van der Wal voor haer borgergemoet 116-0
Ontvangen van Garrit Grimkers voor het
winnen van borgerschap 22-0-0
Ontvangen van Hendrick Kiekebosch voor
het winnen van sien borgerschap 22-0-0
Ontvangen van monsr. De Greef, orglist,
voor het winnen van sien halve
borgerschap 14-10-0
Ontvangen van Jannis Wieginck voor sien
borgemoet 1-16-0
Ontvangen van Adolf van Gelder voor sien
borgemoet 1-16-0
Ontvangen van Berent te Haevekors voor
sien borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Rut Loverdinck voor sien
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Jan Bornegoor voor sien
borgergemoet 1-16-0
[388] Anno 1727, den 27 febr., heeft Jan
Avinck de volle burgerschap gewonnen en
de jura daervoor betaelt ad 31 gl. en 10
strs. Alles nogtans onder conditie dat het
huys, soo hij alhier mogte laten timmeren
en wanneer hem sulx mogte toegestaen
worden op de Wal, geaccordeert, hetselve
door hem sal worden verbonden, dat hij
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binnen den tijt van 10 jaeren tot laste van
de armen niet sal komen. Nog de sijnege.
Anno 1727, den 13 maert heeftt Garrit
Wesinkhoff de volle burgerschap gewonnen en de jura ad 31 guldens en 10 stuyvers daervoor betaelt en den gewonelijken
eed affgelegt.
[397] Copia van een acte door br.
Spanker eigenhandig geschreven en opgestelt, luidende als volgt:
1727, den 27 jann. hebben de burgemeesteren den chirurgijn Swaluwe op ’t stadhuys afgevraagt of hij de burgerschap
wilde winnen en burg Helles [?] dat hij
niet met sijn vrouw en kinderen tot
gemeene lasten quam. Die daerop heeft
geantwoord dat hij binnen een maent of
drie wilde vertrekken met vrouw en
kinderen; alsmede Anne Vundering, die
ook heeft geantwoord dat, in val niet
vertrock, de burgerschap wilde winnen; en
burgem. Spancker heeft ook gesegt te
respecte van Brouwer, dat, so hij langer
als een jaer bleef, hij de stad in alles
contentement soude geven. Pro vera copia
cum originali heb ik dese copie eigenhandigh geschreven ende geteekent en het
origineel geschrift alhier geannecteert en
aengespelt. Lod. Joh. Bomble, burgemr.

OAB, inv.nr. 104, rekening over 1727

Ontvangen van mevrou de weduwe Van
der Wal voor haer borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Jannis Wieginck voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Rut Loverdinck voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Jan Bornegoor voor sijn
borgergemoet 1-16-0
[388] Anno 1728, den 14 october heeft
Derck Volckerinck de volle burgerschap
gewonnen en heeft daerop betaelt de
somma van 9 gulden en sal de rest, ad 22
gl. 10 strs, betalen aen den
stadsrentmeester op den 1 jan. 1729.
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Hebbende daerop den gewoonlijcken eedt
afgeleght.

OAB, inv.nr. 105, rekening over 1728

Ontvangen van Jannis Wieginck voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Rut Loverdinck voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontvangen van Jan Bornegoor voor sijn
borgergemoet 1-16-0
[389] Anno 1729, den 9 jannew. heeft
de heer Jacob Stam sijn volle burgerschap
gewonnen omdat deselve in Hollant
getrout en eenige jaaren gewoont heeft,
waardoor sijn angebooren burgerregt
verloren was. En is na den gedanen eet
anstons daarop van den drost den eet als
burg[emeester] afgenoomen.
Anno 1729, den 14 feb. heeft Theunis
Meijlink, getrout an de weduwe van
Hendrik te Roller, sijn halve burgerschap
gewonnen, en de jura daartoe staande
aanstonts betaalt, ’t welk betuige, J. Stam.
Anno1729, den 18 junii heeft Roelof te
Spencke, getrouwt aen Aeltjen Harderwijk,
sijn volle borgerschap gewonnen en daerop bij provisie betaelt negen guldens en
aengenomen het restant binnen den tijdt
van drie maenden aen den rentmeester
Clinkenbergh te voldoen. En heeft daerop
den borgereed in forma afgelegt.
Dito, heeft Harmen Fredericks, getrouwt
aen Geertjen Veldinck, de volle borgerschap [390] gewonnen en den eedt eedt
daertoe staende in forma afgelegt, en
voorts op rekeninge betaelt negen guldens
en aengenomen het restant binnen den
tijd van drie maenden te voldoen aen
handen van den stadtrentmeester
Clinckenberg.
Op dato voors. heeft Gerrit Wilbaens,
getrouwt aen Sanneken Naelenberg,
gewonnen de volle borgerschap en
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deswegens den eedt nae behooren
afgeleght en bij provisie betaelt negen
guldens en aengenomen het restoir te
voldoen aen den stadtsrentmeester binnen
den tijdt van drie maenden.
Dito heeft Albert Geesinck, jongman, de
volle burgerschap gewonnen en den eed
daertoe staende afgelegt en voorts betaelt
op rekeninge negen guldens, en aengenomen het restant aen den stadtsrentmeester binnen den tijd van drie maenden te
voldoen. En is aen denselven toegestaen
dat in val hij mogte komen te trouwen aen
een burgerdoghter of weduwe, hij deswegens sal mogen korten twaelf guldens
Op dato als voorens heeft Jannes Mulgers,
getrouwt aen Margerita Geesthof de volle
burgerschap gewonnen en den eed in
forma afgeleght [391] en vorders op
rekeninge betaelt negen guldens en aengenomen het restoir binnen den tijd van
drie maenden te voldoen aen den stadtsrentmeester Clinckenberg, zijnde desselfs
soon Lambertus Joost Mulgers daer mede
onder begrepen. In fidem, Lod. Joh.
Bomble, burgemr.
Anno 1729, den 22 septembris heeft
Roelef Evers, getrouwt aen Anna Heijinck,
de halve burgerschap gewonnen en den
eed daertoe staende, afgelegt en daerop
aenstonts betaelt vijff guldens, en aengenomen het restant aen den rentmeester te
betaelen tegens Martini aenstaende.
Anno 1729, den 10 december heeft Jurrien
Brunsvelt, jonghman, de volle burgerschap
gewonnen en den eed daertoe staende
afgeleght, en daerop betaelt 19 gl. en 10
strs., sullende daermede in desen kunnen
volstaen, so hij met een burgerdoghter of
weduwe koomt te trouwen, en andersins
nogh moeten betalen 12 gls.

OAB, inv.nr. 106, rekening over 1729
Ontfangen van Jan Wiegink voor sin
borgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Adolphf van Gelder sin
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loeverdinck voor sin
borgergemoet 1-16-0
[400] Anno 1730, den 2 febr. heeft
Hendrik Rasinck, getrouwt aen Gertruid
Willemsen, sijn halve burgerschap
gewonnen en daerin bedongen sijn
soontjen Jan Willem genaemt, mits
betaelende voor hetselve een daelder,
maekende also te samen 21 gulden, welke
aenstonts zijn betaelt.
1730, den 2 febr. heeft de heer dr. en
secretaris Vatebender, getrout an juffer
Reijnira Bomble, sijn halve burgerschap
gewonnen en het regt daartoe staande
angenoomen te betaalen wanneer
daatvoor door de burgemeesteren en
gemeensluyden angesprooken wordt. [In
margine:] Voldaen met een brantemmer
[?].

OAB, inv.nr. 7 rekening over 1730

Ontfangen van Jan Wigink voor zijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loverink voor
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan den brouwer voor
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Brouwer voor
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Nahuis voor
borgergemoet 1-16-0
[400] Anno 1731, den 9 febr. heeft Jan
Harckink, getrout aen Jenneken Huirneman, zijn volle burgerschap gewonnen en
daeronder mede begrepen sijne twee dogtertjes, mits dat daertegens sal hebben te
betaelen het burgergemoet van laestleden
jaer ad 1 gl 16 strs. Heeft vervolgens den
eedt in forma afgelegt en betaelt 9 gls.,
belovende het restant ten eersten aen den
stadtsrentmeester Ter Maed te betaelen.
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[401] 1731, den 31 juli heeft Arendt
Harmelink, getroudt aan de nagelatene
wedue van Harmen Roeterink, Catrina van
Dassel gnt., sijn halve borgerschap gewonnen en de jura daartoe staande
aangenoomen te voldoen. Hebbende bij
provisie aan de borgemeesteren en rentmeester haar jura betaalt en het resterende aangenoomen om aan den stadtsrentmeester Ter Maeth te voldoen. En
daarop den gewoonlijken eedt gedaan. In
fidem, G. Vatebender, secretaris.
Anno 1731, den 28 sept. heeft Derck
Boermans, staende te trouwen met
Willemina te Aemschot, en also met een
burgerdogter, de halve burgerschap
gewonnen en den eedt daertoe staende in
forma afgeleght. Wijders betaelt voor de
burgemeesters, rentmeester en dienaers,
met de verteeringe: vijf guldens.

OAB, inv.nr. 108, rekening over 1731

Ontfangen van Jan Wijgink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loverik voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Brouwer voor borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Nahuijs voor
borgergemoet 1-16-0
De heer Wijchels bet. voor het halve
borgergemoet 0-18-0
Jan Deseker bet. voor ’t halve borgergemoet 0-18-0
Lijsebet Wollewevers man bet. voor ’t
halve borgergemoet 0-18-0
Teunis Naeldenberg bet. voor sijn borgergemoet 1-16-0
Gerrit Jasink bet. voor sijn borgergemoet
1-16-0
Arent Lemmers bet. voor sijn halve
borgergemoet 0-18-0
[401] Anno 1732, den 18 julii heeft
Anthonij Geers voor hem ende sijne dry
kinderen, naamlijk Jan Willem, Fredrick en
Elisabet Leopoldina Geers, en regt daartoe
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staande betaalt en den eet doen ook in
forma afgelegt. F. Spancker, burg.
[402]1732, den 15 december heeft Hend.
Schapers, getroudt aan Anna Maria Vunderinks, sijn halve burgerschap gewonnen
en de ordinaire jura daarvoor aanstonds
betaalt en het overige aangenoomen aan
den rentmeester Ter Maath te voldoene.
Voorts heeft denselven nog daar en booven betaalt eene somma van vijftien stuyvers wegens zijn dogterjen dat meede tot
de burgerschap is geadmitteert. En den
eedt in forma afgelegt. In fidem, G. Vatebender.
1732, den 15 desembris heeft Johan
Cristoffer Slijtener, getrout an Megtelt
Levers, den eet als burger in forma afglegt en hetgeen daartoe staande, so voor
burgemeesteren, rentmeester en voor de
stad gelaaten voor een tractement, en sulx
om redenen.
1732 , den 29 december heeft Jan Hilverdink, getrout aan Aaltjen Kistemakers, sijn
halve borgerschap gewonnen en de jura
voor de borgemeesters met de kosten van
verteringen aanstonds betaalt, en aangenoomen de resterende jura aan den rentmeester Ter Maath te voldoen. In fidem,
G. Vatebender, borgem.

OAB, inv.nr. 109, rekening over 1732

Ontfangen van Jan Wijgink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loverik voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Brouwer voor borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Nahuijs voor
borgergemoet 1-16-0
De heer Wijchels bet. voor het halve
borgergemoet 0-18-0
Lijsebit Wollewevers man bet. voor ’t halve
borgergemoet 0-18-0
Teunis Naeldenberg bet. voor sijn borgergemoet 1-16-0
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Gerrit Jasink bet. voor sijn borgergemoet
1-16-0
Arent Lemmers bet. voor sijn halve
borgergemoet 0-18-0
[403] Anno 1733, den 1 julii heeft
Rudolph van Eghten, getrouwt aen
juffrouw Johanna van Clinkenbergh, sijn
halve burgerschap gewonnen en den eed
daertoe staende in forma afgeleght en
heeft aenstonts betaelt 5 gulden,
resterende also 14 glns. en 10 strs.
1733, den 7 augustus heeft Harmen
Bekkink, getrout aan de wedue van Dries
Heijinck, sijn halve borgerschap gewonnen
en den gewoonelijken eedt in forma
afgelegt. En heeft aanstonds de jura voor
de borgemeesters, rentmeester en
vertering betaalt. En de resterende
penningen belooft aan den rentmeester te
voldoen, die sig daarmeede tevreeden
heeft gehouden. Quod testor, G. Vatebender.
[405] Actum coram cons. Van Trier, dd.
Bomble et Vatebender, den 22 julii 1733
en den gemeensman Ter Maathe.
Is g… Peter Teger, borger alhier, namens
sijn broer Jurrien Teger, woonagtig aan de
watermoole voor Groll, heeft versogt continuatie en onderhoudinge van deszelfs
borgerregt alhier ter plaatze en dat daarvan aantekeninge mogte worden gemaakt
tot narigt. Soo is hem het een en ander
toegestaan, mits dat denselven sal hebben
te dragen alle borgerlasten, sodanig alsof
hij alhier in de stadt werkelik woonde en
voor dese aantekeninge te betalen agt
stuyvers. Vervolgens sal hij tevens gehouden wesen dese continuatie alle jaaren de
novo te versoeken op poene van verstek.
In fidem, G. Vatebender, borgmr.
1733, op den 21 sept. heeft Willem
Hueninck, getrout an Christina Hogemans,
sijn volle burgerschap gewonnen, daarop
anstons betaalt de jura van de burgem.,
rentmr. en dienaars. En voorts
angenoomen de geregtigheyd der stad an

SSHB Bronnenpublicatie nr. 5a. Burgerregistraties stad Borculo, 1602-1794

den rentmr. Ter Maath te voldoen. En
heeft den gewoonlijken eet daarop in
forme afgelegt, sulk in presentie van de
burgemr. Spancker, Van Trier, Bomble en
Watebender, nevens de gemeensluyden
Levers en ter Maath, welk ik getuyge, F.
Spancker, br.
[406] Actum coram conss. Van Trier, dd.
Bomble et Vatebender, nevens de
gemeensluyden Lefers en Ter Maath, den
30 december 1733.
Op dato als booven [1juli 1733] heeft
Garrit Jasink, getrout aant Guiltjen
Aalbers, sijn volle burgerschap gewonnen,
alsmeede voor sijn dogtertjen Hendrina
genaamt, en daar voor provisionelik
betaalt 9, met belofte om de rest aan den
rentmeester Ter Maath ten eersten te
betalen. Heeft ook den eedt in forma
afgelegt. In fidem, G. Vatebender, borg.

OAB, inv.nr. 110, rekening over 1733

Ontfangen van Jan Wijgink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0

Ontfangen van Rut Loverink voor sijn
borgergemoet 1-16-0

Ontfangen van Brouwer voor borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Nahuijs voor
borgergemoet 1-16-0
De heer Wijchels bet. voor het halve
borgergemoet 0-18-0
Lijsebet Wollewevers man betaelt voor ’t
halve borgergemoet 0-18-0
Gerrit Jasink betaelt voor sijn borgergemoet 1-16-0
En also Arent Lemmers sijne halve borgerschap is geremitteert tot het jaer 1732
inclusive en mij gelast desen post levendig
te houden van van jaer tot jaer te crediteren en is also met de 3 voorgaende jaren
ad 18 st. jaerlijks 3 gld. 12 st.
[406] 1734, den 15 junii heeft Harman
Kegelaar zijne borgerschap gerenoveert en
de jura daarvoor betaalt. Quod testor, G.
Vatebender, borgem.
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[407] 22-7-1734 Peter Teger verzoekt
namens zijn broer Jurrien Teger vernieuwing van diens burgerrecht.
1734, den 7 decembris heeft Jan Boeink,
getrout aan Johanna Hennekers, sijn halve
borgerschap gewonnen en den eedt daartoe staande afgelegt, wijders de jura voor
de borgem., rentmr. en dienaar met de
verteringe aanstonds betaalt en het
overige op meii 1735 aan den stadtsrentmr. te betalen aangenomen. Quod
testor, G. Vatebender, borg.
1734, den 7 december heeft Engbert van
Bilderbeek, getrout aan Garritjen Becks,
sijn volle borgerschap gewonnen en de
jura voor de borgem., rent., dienaar en
verteringe aanstonds betaalt en het resterende op meii 1735 te betalen aangenomen. [408] Ook hebben de borg. en gemeensluyden aan sijn soontjen uit consideratie tot de borgerschap geadmitteert
en heeft den eedt daartoe staande naa behooren afgelegt. Quod testor, G. Vatebender
1734, den 28 december heeft Goosen
Hemmink, getrout met Anneken Nijenkamp, voor hem selfs en sijn twe dogtertjes, Derkjen en Jenneken genaamt, de
volle borgerschap gewonnen en den eedt
daartoe staande in forma afgelegt. Wijders
de jura voor de borgem., rentmr. en dienaar met de verteringe aanstonds betaalt
en het overige op meii 1735 aan den
stadsrentmeester te betalen aangenoomen, te weten niet meer als het ordinaire.
Sijn sijn kinderen uit consideratie daar
[409] onder meede begrepen. Quod
testor, G. Vatebender, borgem.

OAB, inv.nr. 111, rekening over 1734

Ontfangen van Jan Wijgink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loverink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Brouwer voor sijn borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Berent te Nahuijs voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Jan Desekers betaelt voor de halfscheyt
van sijn borgergemoet 0-18-0
Derk Peters betaelt voor het halve borgergemoet 0-18-0
Teunis Naeldenberg betaelt voor sijn
borgergemoet 1-16-0
En also Arent Lemmers sijne halve
borgerschap tot en met het jaer 1732 mij
is geremitteert ad 2 gld. 4 st. en gelast
desen post levendig te houden en van jaer
tot jaer te dcrediteren, is daervan wederom het jaer 1733 en 1734 verschenen.
[409] Op den 6 meii 1735 heeft Berent
Nahuijs, getrout aan Griete Scherpenoort,
sijn volle burgerschap gewonnen voor hem
en sijne twee kinderen, geaamt Garrit en
Anneken, midts voor een en ander
betalende de somma van dry en dartig
guldens. En heeft den eedt daar op in
forma afgelegt. F. Spancker, br. [in de
marge:] Solvit op den 25 junii 1735 aen
borg. Spancker. Voor borg., rentmr.,
dienaars en verteringe 9-0-0
Nog heeft Garret Naaldenbarg op den
selven 6 meii 1735, getrout an Berentjen
ter Wiele, sijn volle burgerschap
gewonnen en angenomen de jura daartoe
staande te betaalen en heeft den eedt
daartoe staande afgelegt. F. Spancker, br.
Anno 1735, den 15 junii heeft Derck de
Groen, getrout aen de weduwe van wijlen
Teunis Meilinck, de halve burgerschap
gewonnen ende den eedt daertoe staende
in forma afgelegt en bij provisie betaelt
vijf guldens voor de accidentalia.

OAB, inv.nr. 112, rekening over 1735

Ontfangen van Jan Wijgink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loverink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
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Jan Deseker betaelt voor sijn ½
borgergemoet 0-18-0
Derk Peters betaelt voor sijn halve borgergemoet 0-18-0
Teunis Naeldenberg betaelt voor sijn halve
borgergemoet 0-18-0
Den 6 december heeft Kegelaer te Grol
woonagtig in presentie van br. Spanker,
den rentmr. en de gemeensluyden Schothorst en Voors, mare solito, sijn borgerschap vernieut.
En also Arent Lemmers sijn halve borgerschap tot en met het jaer 1732 mij is
geremitteert ad 2 gld. 4 st., en gelast
desen post levendig te houden en van jaer
tot jaer te crediteren. Is also daervan
wederom het jaer 1733, 1734 en 1735
verschenen.
[410] Anno 1736, den 17 maii heeft
Harmen Lammers, getrouwt aen Essele
Huninck, sijn volle burgerrecht gewonnen
en daer onder begrepen sijn tegenwoordige vijf kinderen, met naemen: Leide,
Berendina, Anna Geertruid, Berent en
Hendrik Jan Lammers, mits daervoor en
also in ’t geheel betaelende eene somma
van sesendertigh guldens en tien strs.,
waerop denselven aenstonts voor de brn.
en stadsrentm. met den dienaer en 8 strs.
voor verteringe heeft betaelt negen guldens, sodat hij aen de stad schuldigh blijft
27 gulden, 10 strs., te betaelen tegens
aenstaende Martini. En heeft hij –
Lammers – daerop den eedt van getrouwigheit afgeleght in forma.

OAB, inv.nr. 113, rekening over 1736

Ontfangen van Jan Wijgink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Loverink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½
borgergemoet 0-18-0
Derck Peters betalt voor sijn ½ borgergemoet 0-18-0
Den 16 april heeft Jan Bensick in den
Kulsdom wonagtig ten huyse van Jurrijen
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Legters sijn borgerschap vernieut in
presentie van burgmr. Spanker en de
gemeensman Jurrijen Leefers en rentmr.
Den 15 julii heeft Harmen Kegeler en
Jurrijen Theger, beyde woonaghtig te
Grol, ten huyse van H. Schothorst in
presentie van burgmr. Spanker en de
gemeensman Schothorst en de rentmr.
haer borgerschap vernieut.
Alsoo ik hebbe bevonden dat Arent
Lemmers van sijn ½ burgerschap van en
tot het jaer 1732 debet staet 2 guld, 4 st.
en gelast sou sijen om dese post leevendig
te houden en van jaer tot jaer te
crediteeren. En is aldoo daervan wederom
het jaer 1733 – 1734, 1735 en 1736
verschenen.
Ontfangen van Harmen Lammers voor het
winnen van sijn volle borgerschap voor
hem en sijn 5 kinderen 27-10-0
[411] 1737, op den 11 meii heeft Francis
Flaming, getroud an Janna Dennen, sijn
halve burgerschap gewonnen voor hem en
sijn twee kinderen, de eene genaamt Lisebeth en de andere Chatrina, en daarop
betaalt voor de jura van br., rentmr. en
verteringe de somma van 5 gl., en heeft
vorder angenoomen de resterende 14 gl.
10 st. an den rentmr. Teger te voldoen en
darop in forma den eed afgelegt.
1737, den 15 meii heeft Otto van der
Horst, getrout aan Elsken Floors, sijn halve
burgerschap gewonnen, en daarvoor voor
borg., rentm., dienaars aanstonts [412]
betaalt vijf gl. en aangenoomen voor
aanstaande nieuwjaar de resterende 14 gl
10 st an den stadsrentm. te betalen.
Voorts heeft denselven den eedt in forma
afgelegt.

OAB, inv.nr. 114, rekening over 1737

Ontfangen van Jan Wiegink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Loverink voor sijn
borgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Jan Deseker voor sijn halve
borgergemoet 0-18-0
Derck Peters voor sijn halve borgergemoet
0-18-0
Theunis Naldenberg betalt voor sijn ½
borgergemoet 1-16-0
Jan Platvoet betalt voor sijn borgergemoet
1-16-0
Goosen Naldenberg betalt voor sijn
borgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Francis Flaming voor sien
winnen van sijn ½ borgerschap voor hem
en sijn twe kinderen 14-10-0
Ontfangen van Otte ter Horst voor het
winnen van sijn halve borgerschap 14-100
Jan van Eck betalt voor sijn borgergemoet
1-16-0
Hend. Beerentsen alyas Geershuys betaelt
voor sijen borgergemoet 1-16-0
Den 16 april heeft Jan Bensink, in den
Kulsdom wonagtig, ten huyse van Jurijen
Leevers sijn borgerschap vernieut in
presentie van burgmr. Spanker en de
gemeensman Jurijen Leevers en rentmr.
Den 15 julii heeft Jurijen Theger,
wonaghtig te Grol, ten huyse van Hend.
Schothorst, in presentie van burgmr.
Spanker en de gemeensman Schorthorst
en rentmr. sijn borgerschap vernieut.
Alsoo Arent Lemmers van sijn halve
borgerschap van het jaer 1732 debit staet
2 gul. 4 st., en gelast is desen post
leevendig te houden en van jaer tot jaer te
crediteeren, en is alsoo daervan wederom
het jaer 1733, 1734, 1735, 1736 en 1737
verscheenen.

OAB, inv.nr. 114, rekening over 1737

[N.B.] 1738 den 6 jawarii heeft Harmen
Keegelaer, wonaghtig te Grol, ten huyse
van Hend. Schoethorst sijn borgerschap
vernieut in presentie van de heer burgmr.
Van Trier en de rentmr.
[412] 1738, den 1 meii heeft Willem
Scholten, getrout aan Hendrica Hellinger,
sijn gehele borgerschap gewonnen en den
gewoonelijken eedt afgelegt, alsmeede de
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jura daartoe staande ad 31-10 st.
aanstonts betaalt.

OAB, inv.nr. 115, rekening over 1738

Den 16 april heeft Jan Bensink, in den
Kulsdom woonagtig, ten huise van Jurrijen
Leefers sijn burgerschap vernieut in presentie van burgemeester Van Trier en de
gemeensman Jurrijen Leefers en de
rentmr.
Den 20 desember heeft Jurrijen Theger,
woonagtig te Grol, ten huise van Hend.
Schothorst, in presentie van burgemr.
Spank en de gemeensman Schothorst en
de rentmr. sijn burgerschap vernieut.
Alsoo Arent Lemmers van sijn halve
burgerschap van het jaer 1732 debeth
staet 2 guld. 4 st., en gelast is desen post
levendig te houden en van jaer tot jaer te
credieteeren. En is alsoo daervan wederom het jaer 1733, 1734, 1735, 1736, 1737
en 1738 verscheenen.
Ontfangen van Jan Wiegink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn halve
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan van Eck voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Hend. Berentsen alyas Geershuis heeft sijn
burgergemoet afgesegt omdat hij uit de
stadt vertrocken is.
Ontfangen van Willem Scholte van het
winnen van sijn heele burgerschap 22-100
[412] 1739, den 7 septembris heeft Derk
te Havekorst, getrout an Griete Scharpenoort, weduwe van Berent Nahuijs, sijn
halve burgerschap gewonnen en daarvoor
anstons betaalt vijf gl., en verders angenoomen de rest an den rentmr. tegens St.
Marten te betaalen. Voorts den eet daartoe staande afgelegt.
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OAB, inv.nr. 116, rekening over 1739

Den 1 meii heeft Jan Bensink in den Kulsdom woonagtig ten huyse van Jurrijen
Leefers sijn burgerschap vernieut in presentie van burgemeester Spanke en de
gemeensluyden Leefers en Voors.
Alsoo Arent Lemmers van sijn halve
burgerschap van het jaar 1732 debet staat
2 gulden 4 stuyver, en gelast is dese post
levendig te houden en van jaar tot jaar te
crediteeren, is alsoo daervan wederom het
jaar 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738
en 1739 verscheenen.
Door ordre van de heeren burgemeesteren
is gelast de wed. van Jan Wiegink voor het
burgergemoet van het boek af te laaten.
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn halve
burgergemoet 0-18-0
Theunis Naaldenberg betaalt voor sijn
halve burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan van Eck voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Goosen Naaldenbarg voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Derk te Haavekorst voor
het winnen van sijn halve burgerschap 1410-0

OAB, inv.nr. 117, rekening over 1740

Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn
burgergemoet 0-18-0
Ontvangen van Theunis Naaldenbarg voor
sijn halve burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Goosen Naaldenbarg voor
sijn burgergemoet 1-16-0
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OAB, inv.nr. 118, rekening over 1741

Ontfangen van Adolff van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Theunis Naeldenbarg voor
sijn halve burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Goosen Naeldenbarg voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Den 12 julii heeft Jan Bensink in den Culsdom woonagtig ten huyse van Jurryen
Leefers sijn burgerschap vernieut in
presentie van burgemeesteren Spanke en
Trier en de gemeensman Leefers.
Ontfangen van de heer docktor Marrijenborg voor sijn burgergemoet 1-16-0
[414] Anno 1742, den 9 febr. is Jan
Assinck bij de magistraet alhier toegestaen
de inwooninge met sijn vrouw en kinderen
in dese stad. Edogh niet anders als met en
onder expresse conditie, toesaege en belofte, dat deselve t’eeniger tijd niet sullen
komen tot laste van deeser stadsarmen
etc., waervan dan een formele acte is gepasseert en bij de heere drossaert, R.O.
van Duithe gent. Buth, heer tot Mensinck
etc., de heer predicant Avinck, nevens den
provisoor Derck Tiberinck eigenhandigh
beteikent in dato als boven. In fidem, Lod.
Joh. Bomble, dr., burgemr.
[412] 1742, den 12 nov. heeft Reijnier
Otto Velthuijs, getrout an Janna Hilverdinck, laast weduwe van Hendrick Santvoort, sijn halve burgerschap gewonnen
en daarop betaalt 5 gl. Voorts angenoomen de resterende 14 gl. 10 st. an den
rentmr. te voldoen. En den eet daartoe
staande in forma afgelegt.

OAB, inv.nr. 119, rekening over 1742

Ontfangen van Adolff van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
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Ontfangen van Theunis Naeldenbarg sijn
½ burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor
Marrijenborg voor sijn burgergemoet 1-160
Den 6 julii heeft Jan Bensink in den
Culsdom woonagtig ten huyse van Jurrijen
Leefers sijn burgerschap vernieut in
presentie van burgemeester Spanke en de
gemeensluyden Leefers en Theger.
Ontrfangen van Reijnder Otte Velthuijs
voor het winnen van sijn halve
burgerschap 14-10-0
[415] Anno 1743, den 18 maert heeft
Barent Forckink, woonagtig in Huere, voor
hem en sijn vrouw de volle burgerschap
gewonnen, den eedt daertoe staende
afgeleght, en tot borge gestelt, dat binnen den tijd van ses jaeren niet sallen
komen tot laste van den Armen, de persoon van Barent Elberinck, die daerop
handtastinge heeft gedaen en also deese
borgtoght aengenomen onder verband van
sijn persoon en goederen. En heeft denselven bij provisie op de jura van de burgerschap (ad 31 gl. 10 str.) betaelt sestien
guldens, waervan afgaende voor de
burgmrs., stadsrentmr., dienaers en verteeringe 9, blijft nogh schuldigh: 15 gl. 10
strs. In fidem, Lod. Joh. Bomble.

OAB, inv.nr. 120, rekening over 1743

Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Theunis Naeldenbarg voor
sijn ½ burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Goosen Naeldenbarg voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor
Marrijenborg voor sijn burgergem. 1-16-0
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Den 12 augustus heeft Jan Bensink, in den
Kulsdom woonagtig, ten huyse van
Jurrijen Leefers sijn burgerschap vernieut
in presentie van burgemester Spanke en
de gemeensman Leefers en de rentmr.
Ontfangen van Derk Vorkerink voor het
winnen van sijn burgerschap 22-0-0
Ontfangen van de heer Schoemaeker van
sijn agterstandige reele burgergemoet,
begint met het jaer 1738 tot januarii 1743,
sijnde aldus 6 jaeren: 3-12-0
Ontfangen van Jan Haevekorst voor 2
agterstandige jaeren ½ burgergemoet 116-0
[413] 1744, den 19 decembris heeft
Gosen te Relleker, sijn volle burgeschap
gewonnen en den eet daartoe staande
behoorlijk afgelegt. In fidem, F. Spancker,
br.

OAB, inv.nr. 121, rekening over 1744

Ontfangen van Goosen te Relker voor het
winnen van sijn volle burgerschap 22-0-0
Den 13 julii heeft Jan Bensink in den
Culsdom woonagtig, ten huyse van
Jurrijen Leefers sijn burgerschap vernieut
in presentie van de gemeensman Leefers
en de rentmr.
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½ve
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Goosen Naeldenbarg voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor Marrijenborg voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor Schoemaker voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Haevekorst voor sijn
½ve burgergemoet 0-18-0
[413] Actum coram cons. Dr. Bomble,
Spancker et Van Klinkenbarg, den 22 febr.
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1745, heeft Hendrick Sonderman, getrout
an Dina Nijkamp, sijn volle burgerschap
gewonnen en heeft daar antons op betaalt
10 gl. 10 [st.]. En heeft voorts voor de
overige 21 gl. tot borge gesteld den
gemeensman Hendrick Schothorst, die
sulx bij hantastinge heeft angenoomen.
Voorts heeft hij – Sonderman – den eet
daartoe staande in forma afgelegt. In
fidem, F. Spancker, br.

OAB, inv.nr. 122, rekening over 1745

Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½ve
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Theunis Naeldenbarg voor
sijn ½ve burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Goosen Naeldenbarg voor
sijn ½ve burgergemoet 1-16-0 [!]
Ontfangen van de heer docktor Marrijenborg voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor Schoemaker voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Haevekorst voor sijn
½ve burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Sonderman voor het
winnen van de burgerschap 22-0-0

OAB, inv.nr. 123, rekening over 1746

Ontfangen van Adolff van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Ruth Loverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½ve
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor Marrijenborg voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor Schoemaker voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Jan te Havekorst voor sijn
½ve burgergemoet
Den 15 julii heeft Jan Bensink, in den Kulsdom woonagtig, ten huyse van J. Leefers,
sijn burgerschap vernieut in presentie van
de gemeensluyden en de rentmr.

in praesentie van de burgermrn. Elberus,
Spancker, den gemeensman Harckel en
den stadsrentmr., ’t welk hem toegestaan
zijnde, heeft denselven daervoor betaelt
agt stuyvers. Borkelo, den 18. deccember
1748. In fidem, F.E. Spancker, burgermr.

[415] 1747, den 20. october heeft Evert
Jan Wiltenaer, staande te trouwen met de
dogter van den gemeensman Voors, de
halve burgerschap gewonnen en daarvoor
betaalt negentien guldens en tien
stuyvers. En heeft den eed daertoe
staande in forma afgelegt. In fidem, F.E.
Spancker, burgermr.

OAB, inv.nr. 125, rekening over 1748

OAB, inv.nr. 124, rekening over 1747

Ontfangen van Adolff van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Rut Looverink voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½ ve
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Theunis Naeldenbarg voor
sijn ½ ve burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docktor
Schoemaeker voor sijn burgergemoet 116-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan te Haevekorst voor sijn
½ ver burgergemoet 0-18-0. Is nu doodt.
De heer docktor Marrijenborg woont hier
niet meer, hebben die derhalven uyt het
boek gelaeten.
[415] 1748, den 6 januarii is door burgermeesteren en gemeensluyden op desselfs versoek, de burgerschap deser stad
vereert aen doctor Cornelis van Ravensberg. En heeft denselven den daertoe
staenden eedt afgeleght. In fidem, Fredrik
Elberus, burgermeester.
[416] 1748, den 18den december heeft
Jan Smies, zijnde een soon van Willem
Smies, en thans onder Ruerlo wonende,
versogt continuatie van sijn burgerschap

Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Deseker voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 0-16-0
Ontfangen van de heer docter Schoemaker
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 0-16-0
Ontfangen van de heer Sloet voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Garrit Tegeler voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van de heer van Bebberen voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Den 12 december heeft Jan Smijs in
Reurlo woenagtig op het stadthuis sijn
burgerschap vernieut in presentie van
burgemeysteren en gemeensluiden en
rentmeyster.
Den 24 december heeft Jan Bensink in den
Culsdom woonagtig sijn burgerschap
vernieut ten overstaan van
burgemeesteren en gemeensluiden en
rentmeester.
[416] 1749, den laasten october heeft
Jan Bensink, in den Culsdom op Schuurmansplaats wonende, versogt continuatie
van sijn burgerschap, in praesentie van de
burgemeesters Elberus, Van Eerden en
Termaedt, nevens den gemeensman Jan
Leeffers, en de 8 st. aen de stadsrentmeester P. Harmsen, mede praesent, voldaen, en sulxs aen hem toegestaen. In
fidem, Fredrik Elberus, burgermeester.
1749, 11 november, continuatie van het
burgerschap van Jan Smies.
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Actum coram cons. Elberus, Van Eerden et
Termaedt en de gemeensluyden Harkel en
Leefers. 1749, den 16 december, heeft
Jannis te Entele, voor hem en zijn vrou de
burgerschap gewonnen, sijnde daer buyten gehouden haere tegenswoordige kinderen. En is tot securiteit, dat niet tot laste
van den Armen sal komen te vervallen,
door hem en vrou verbonden haerlieden
stuk bouwland op den Kockenkamp in
desen schependom gelegen, uytwijsens
het gerigtelijk verband daervoor gedaen.
Heeft den behoorlijken eedt gedaen en de
jura betaelt. In fidem, Fredrik Elberus,
burgemeester.

OAB, inv.nr. 126, rekening over 1749

Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docter Schoemaker
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Sloot voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Hugebert van Bebberen
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan te Entele voor sijn volle
burgeschap 22-0-0
Ontfangen van Garrit Tegeler voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0

[417] Actum coram cons. Elberus,
Spanker, Van Eerden et Termaedt, nevens
de gemeensluyden Leefers en Harmsen.
1750, den 16 april heeft Gerrit te
Velthuijs de volle burgerschap voor hem
en sijn vrou gewonnen, den gewoonlijken
eedt gedaen en de somma van 31 gl. 10
st. daervoor betaelt. In fidem, Fredrik
Elberus, burgermeester.
1750, 23 november, verlenging van het
burgerschap van Jan Smies, zoon van
Willem Smies, voor 8 stuivers.
1750, 5 december, verlenging van het
burgerschap van Jan Bensinck in de
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Culsdom op Schuurmansplaats, voor 8
stuivers.

OAB, inv.nr. 127, rekening over 1750

Ontfangen van Garrit te Velthuis voor sijn
volle burgerschap 22-0-0
Ontfangen van Adolf van Gelder voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Jan Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docter Schoemaker
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
½ burgergemoet
Ontfangen van Hugebert van Bebberen
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Garrit Tegeler voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
[417] 1751, 9 november, verlenging van
het burgerschap van Jan Bensink in de
Culsdom op Schuijrmansplaatse.
1751, 18 november, verlenging van het
burgerschap van Jan Smijs, zoon van W.
Smijs.

OAB, inv.nr. 128, rekening over 1751

Ontfangen van Adolph van Gelder voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Garrit Platvoot voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docter Schoemaker
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Holsappel voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Sloot voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Hugebert van Bebberen
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Garrit Tegeler voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
[420] Actum coram consulibus omnibus
en de gemeensluyden mede allen,
uytgesondert den gemeensman de heer
rigter Van Trier. Den 7 januarii 1752 heeft
Reijnt Scholten, getrout aen Grietjen
Hones, voor hem selfs en sijn dogtertje,
Berentje genaemt, de halve burgerschap
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gewonnen, den eedt daertoe staende
gedaen en deselve betaelt met 19 gl. 10
st. In fidem, Fredrik Elberus,
burgermeester.
1752, 11 november heeft Jan Bensink in
de Culsdom op Schuurmansplaats zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
1752, 22 november heeft Jan Smies in
Reurlo zijn burgerschap gecontinueerd
voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 129, rekening over 1752

Ontfangen van Adolph van Gelder voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Garrit Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docter Schoemaker
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Sloet voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Hugebert van Bebberen
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Garrit Tegeler voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van de Garrit Tegeler voor sijn
½ burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van de heer Elijn voor sijn
burgergemoet 0-18-0
[420] 1753, 23 november heeft Jan
Smies zijn burgerschap gecontinueerd
voor 8 stuiver.
1753 , “nog in november” heeft Jan
Bensink in den Culsdom zijn burgerschap
gecontinueerd voor 8 stuivers.

OAB, inv.nr. 130, rekening over 1753

Ontfangen van Adolph van Gelder voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Garrit Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer docter Schoemaker
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van de heer Sloet voor sijn
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Hugebert van Bebberen
voor sijn burgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Garrit Tegeler voor sijn
halfe burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van de heer Elien voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Aalbert te Hoonte voor sijn
burgergemoet 1-16-0
[421] 1754, 25 november heeft Jan
Smies te Reurlo zijn burgerschap
gecontinueerd voor 8 stuiver.
1754, 19 december heeft Jan Bensink in
de Culsdom zijn burgerschap
gecontinueerd voor 8 stuivers.
1754, den 19 december heeft Lambert
Morgensteerne en Arendien Bannink, eheluiden, versogt en van burgermeesteren
en aenwesende gemeensluiden geobtineert burgerwinninge, waarvoor de penningen daarop staande op dato bovengemelt sijn voldaen. In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
1754, den 19 december heeft Lambert van
Dulmen versogt winninge van ’t burgerschap, ’t welke aen hem door burgermeesteren en aenwesende gemeensluiden uit
consideratie voor de halve jura daar op
staende is geaccordeert. In fidem, G. ter
Meulen.
De bovengemelte personen hebben den
eed daarop in forma afgelegt.

OAB, inv.nr. 131, rekening over 1754

Ontfangen van Adolph van Gelder voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Gert Platvoet voor sijn
burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van den heer doktor Schoemaker voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van den heer luitenant Sloet
voor zijn ½ burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van Hubert van Bebber voor
sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Gert Tegelaar voor sijn ½
burgergemoet 0-18-0
Ontfangen van de heer Eleijn voor sijn
burgergemoet 1-16-0
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Ontfangen van Albert te Velthuis Hoonte
voor sijn burgergemoet 1-16-0
Ontfangen van Lambertus Morgensterne
voor sijn geheele burgerschap 22-10-0
Ontfangen van Lambertus van Dulmen
voor sijn burgerschap 14-10-0
[422] 1755
Actum coram cons. omnibus, neffens de
stadsrentmeester en gemeensman Harkel
en Mulderink, den 19 februari 1755, heeft
Harmannus Krul, getrouwt aen Harmina
Jacomina van Eps, burgerdogter deser
stad, de burgerschap gewonnen, den
gewoonlijken eedt afgeleght en de jura
daertoe staende met 19 gl. 10 st. voldaen.
In fidem, Fredrik Elberus, burgermeester.
Actum coram consulibus omnibus, den 21
april 1755 Heeft Jan Voors, woonachtig in
de Boschhuuren op de Mullerie, versogt
continuatie van sijn burgerregt, ’t welk aen
hem is geaccordeert, hebbende de jura
daarop staande daarvoor betaalt. In
fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
Actum coram consulibus Elberus,
Termaedt et dr. Termeulen, gemeensluyden Harkel en Telleman, den 4 junii
1755. Heeft Jan Leusink, getrouwt aen
Janna Vunderink, sijn halve burgerschap
gewonnen en de jura van burgermeesteren, rentmeester en dienaers, nevens de
verteringe voldaen met 5 gl., en aengenoomen de 14 gl. 10 st. aen de stadsrentmester te voldoen. Voorts heeft denselven
den gewoonlijken eedt afgeleght. In
fidem, Frederik Elberus, burgermeester.
[423] Actum coram consulib. omnib.,
neffens de gemeensluyden Harkel en
Leeffers, den 14 junii 1755. De heer
Gradus Theodorus Wichel, staende te
trouwen met juffer Johanna Derkjen
Cobus, versogt sijn burgerschap te winnen, hetwelk aen sijn ed. is geaccordeert.
Hebbende den gewoonen eedt afgelegt en
de jura daertoe staende voor de stad en
anders in ’t geheel voldaen met 19 gl. 10
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st.. In fidem, Frederik Elberus,
burgemeester.
Actum coram consulibus omnibus, den 28
october 1755. Esken Banemans heeft
versogt sijn burgerschap te winnen voor
hem en sijn huysvrouw Maria Heitink, hetwelke door burgermeesteren en gemeensluyden is toegestaan, mits betalende de
jura daartoe staende, hetwelke hij aengenomen hebbende, heeft denselven den
gewoonen burgereed afgelegt. In fidem,
F.E. Spancker, verw. secret.
Jochem te Roller heeft op dato als voren
[28-10-1755] ter praesentie van burgermeesteren en gemeensluyden Harkel en
Telleman, versogt de burgerschap van
dese stad Borculo te winnen, hetwelke
hem is toegestaan, en de jura daarop
staande aan hem uyt consideratie gelaten
voor drie ducaten, welke hij heeft aangenomen met het begin van het eerstvolgende jaar te voldoen. En heeft vervolgens den gewoonen burgereed afgelegt.
In fidem, F.E. Spancker, verw. secret.
[Hieraan toegevoegd:] De jura ten vollen
voor stad en … voldaen.
[424] Gerrit Volkerink, getrouwt aan
Henders te Drieteler, heeft op den 28
october 1755 versogt sijn burgerschap te
mogen winnen, alsmede voor desselvs
soontjen Jan Dries genaamt, hetwelke
hem is toegestaan en de jura daartoe
staande aan hem uyt consideratie gelaten
voor 31 gl. 10 st., dewelke hij aangenomen heeft te voldoen binnen den tijd van
één jaar à dato deses, waarna hij den
gewoonen burgereed heeft afgelegt. In
fidem, F.E. Spancker, verw. secret.

1755, 24 november 25 november heeft
Jan Smies te Reurlo zijn burgerschap
gecontinueerd voor 8 stuiver.
1755, 8 december heeft Jan Bensink in de
Culsdom zijn burgerschap gecontinueerd
voor 8 stuiver.
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OAB, inv.nr. 132, rekening over 1755

Voor het winnen van de halve burgerschap
ontvangen:
van Harmanus Crul 14-10-0
Thodorus Wiggels 14-10-0
van Yogem te Roller 10-12
van Esken Olenbelt 22-10
Pro memorya: van Garrit Volkerink sijn
burgerschap niet betalt.
Ontfanght van burgergemodt:
Alef van Gelder 1-16-0
Garrit Platvodt 1-16-0
de heer Christian Schoemaker 1-16-0
Luitnandt Slodt 0-18-0
Van Bebben 1-16-0
Garrit Tegelar 0-18-0
de heer Elien 1-16-0
Albert te Veltes 1-16-0
Albert Nijenhuis 1-16-0
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[426] 1757, 16 december, heeft Jan
Smies zijn burgerschap gecontinueerd
voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 134, rekening over 1757
Ontfangh van burgergemodt:
Luitenandt Slodt 0-18-0
Adolf van Gelder 1-16-0
Garrit Tegeler 0-18-0
Van Bebben 1-16-0
Albert Platvodt 1-16-0
Albert te Veltes 1-16-0

[426] 1758, 17 april, heeft Jan Voors, in
de Boshuirne wonende, zijn burgerschap
gecontinueerd voor 8 stuiver.

[425] 1756, 24 november heeft Jan Smijs
zijn burgerschap gecontinueerd en de jura
daarvoor betaald.

Actum coram consulibus omnibus en de
gemeensluyden Teger, Harkel, statrentmeester en Vunderink, den 5 september
1758. Johannis Prior, getrouwt aen Johanna Derckje Cobus, wedue Wichel, versoght
hebbende sijn ½ burgerschap te winnen,
is sulxs aen hem geaccordeert. En heeft
den gewonen eedt afgeleght, ook de jura
voor de stad daertoe staende voldaen. In
fidem, Frederik Elberus.

1756, 8 december, heeft Jan Bensink zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

1758, 16 december, heeft Jan Bensink zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 133, rekening over 1756

[427] 1758, 16 december, heeft Jan
Smies zijn burgerschap gecontinueerd
voor 8 stuiver.

[424] 1756, 20 april heeft Jan Voors, in
de Boschhuure op de Mullerie woonachtig,
zijn burgerschap gecontinueerd voor 8
stuiver.

Ontfangst van Garrit Volkerink voor sijn
burgerschap 22-10-0.
Ontfanght van burgergemodt:
L. Slodt 0-18-0
Adolf van Gelder 0-18-0
Van Bebben 1-16-0
Albert Veltes 1-16-0
Garrit Platvoedt 1-16-0
Albert Nijenhuis 1-16-0
[425] 1757, 20 april, heeft Jan Voors,
woonachtig in de Boschhuuren, zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
1757, 16 december, heeft Jan Bensink zijn
burgerschap gecontinueerd tegen de
betaling van de gebruikelijke jura.

OAB, inv.nr. 135, rekening over 1758
Voor het winnen van Yan Prijor sijn
borgerschap 14-10-0
Burgergemodt:
Luytenant Slodt 0-18-0
Y. Engelbart van Gelder 1-16-0
Heer Hekkers 1-16-0
Garrit te Geler 0-18-0
Heer A. van Gelder 1-16-0
W. van Bebben 1-16-0
Albert ten Veltes12 1-16-0
Albert Nijenhus 1-16-0

12

Kan ook Weltes zijn.
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Batte Henseler 1-16-0
Voor het yar 1757 betalt 1-10-0
Peter ter Horst 0-18-0

jura daartoe staande. Hebbende denselven
den eed daaromtrent afgelegt. In fidem,
G. ter Meulen, burgermeester.

[427] 1759, 17 april, heeft Jan Voors,
woonagtig in de Boshuirne, zijn burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

[429] Actum coram consulibus omnibus
en de gemeensluyden Harkel en Vunderink, den 27 maart 1761. Heeft Jan te
Velthuijs voor hem en sijn vrouw de volle
burgerschap gewonnen en den gewonen
eedt daertoe staende gedaen, en daerbij
provisie op betaelt de gewone jura van de
burgermeesteren, stadsrentmeester en
dienaer, nevens de verteringe met negen
gulden. Aengenomen de rest te voldoen
aen den stadsrentmeester ter somma van
22 gl. 10 st. In fidem, Frederik Elberus,
burgermeester.

1759, 10 december, hebben Jan Bensink
en Jan Smies hun burgerschappen gecontinueerd voor ieder 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 136, rekening over 1759
Ontfangh van burgergemodt:
de heer luitnant Slodt 0-18-0
Yan Engelbart van Gelder 1-16-0
Heer Hekkers 1-16-0
Garrit te Geler 0-18-0
heer A. van Gelder 1-16-0
Wedewe van Bebben 1-16-0
Albert te Veltes 1-16-0
Albert Nijenhus 1-16-0
Batte Henseler 1-16-0
Peter ter Hors 0-18-0
de heer Van Spik 1-16-0

[428] 1760, 20 april, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
1760, in december hebben Jan Bensink en
Jan Smijs hun burgerschappen
gecontinueerd, elk voor 8 stuiver.
[1760, in december] Eodem mense, heeft
Harm. Veldink te Grol getrout zijnde, versogt dat aen hem mogt worden gepermitteert zijn burgerschap te continueren, hetwelke aen hem tegens betaelinge van de
daertoe staende jura is geaccordeert geworden. In fidem, Henr. ter Maedt, burgemeester.
[428] 1761, den 9 februarii heeft
Lambartus Henselaar sig bij burgermeesteren en gemeensluiden geaddresseert en
versogt, dat aan hem mogte worden gepermitteert en toegestaan, om de burgerschap van de stad Borculoo te winnen, ’t
welke aan hem voor hem selven, vrouw en
kind is geaccordeert geworden tegens den

1761, 24 april, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
Actum coram consulibus Elberus et dr.
Termeulen en de gemeensluyden Harkel,
Mulderink, Telleman en Van Dulmen, den
29 julii 1761. Heeft Jan Grote Willinck,
getrouwt aen Aeltjen Lamslag, voor hem,
sijn vrouw en drie kinderen, met namen
Harmen, Janna en Garritjen, de volle
burgerschap gewonnen en den gewonen
eedt gedaen. In fidem, Frederik Elberus.
[430] Actum coram consulibus Elberus,
Termaedt et dr. Termeulen, den 4 september 1761, nevens de gemeensluyden
Teger, Harkel, Vunderink en De Groen.
Heeft Jan Lerink, getrouwt aen Maria van
Essen, sijnde een burgerdoghter, voor
hem en uyt consideratie voor sijn kinderen, genaamt Henderik en Garrit, de halve
burgerschap gewonnen en betaelt met 19
gl., 10 st. en den gewonen eedt gedaen.
In fidem, Frederik Elberus, bargemeester.
1761, 17 december, hebben Jan Bensink
en Jan Smijs hun burgerschappen
gecontinueerd voor elk 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 138, rekening over 1761

Ontfangst van borgergemoedt en winnen
van burgerschap:
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Van de heer liutenant Sloot 0-18-0
Van doctor J.E. van Gelder 1-16-0
Van de heer Hekkers 1-16-0
Van Garrit Tegeler 0-18-0
Van de heer A. Van Gelder, 1-16-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Wedw. van Bebber 1-16-0
Aelbert te Velthuijs 1-16-0
Peeter ter Horst 0-18-0
Van de heer Van Spijk 1-16-0
Van Jan van Essen voor de halve
borgerschap 14-10-0
Van Jan Groote Willink voor de geheele
borgerschap 22-10-0
Van Jan te Velthuis voor de geheele
borgerschap 22-10-0
Van Bartus Henselaar voor de geheele
borgerschap 22-10-0
[430] 1762, 8 januari, heeft Harm.
Veldink te Grol zijn burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
1762, den 23 april, heeft Garrit Kamphuis,
getrouwt aan Janna Boeink, sijnde een
burgerdogter, versogt om de halve burgerschap te winnen, ’t welke niet alleen aan
hem, maar ook aan desselvs twee zoontjes, met namen Jan en Hendk., is geaccordeert geworden. [431] Hebbende
densel-ven op de daartoe staande jura in
minde-ringe betaalt de somma van vijff
gulden, en den gerequireerden eed
werkelijk ge-praesteert. In fidem, G. ter
Meulen, burgermeester.
1762, 24 april, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 139, rekening over 1762
Ontfangst van borgergemoedt:
Van de heer liutenant Sloot 0-18-0
Van doctor J.E. van Gelder 1-16-0
Van de heer Hekkers 1-16-0
Van Garrit Tegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Wedw. van Bebber 1-16-0
Van Aelbert te Velthuis 1-16-0
Peeter ter Horst 0-18-0
Van de heer Van Spijk 1-16-0
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Van de heer A. van Gelder 1-16-0
Van Garrit Camphuijs voor de halve
borgerschap 14-10-0
[431] 1763, 7 januari, hebben Jan Smijs,
Jan Bensink en Harmen Veldink hun burgerschap gecontinueerd voor elk 8 stuiver.
1763, 21 december, heeft Harmen Veldink
zijn burgerschap gecontinueerd voor 8
stuiver.
[432] Actum coram consulibus Elberus et
Spancker, nevens de gemeensman Harkel,
stadsrentmeester en Van Dulmen, den 29
januarii 1763. Heeft Franciscus Hubertus
Pott, organist en schoolmeester deser
stad, voor hem selfs en sijn vrou, Charlotte Sibilla Cumpf, en dogter Dorothea
Sibilla, de volle burgerschap gewonnen en
den gewonen eedt gedaen. Voorts voldaen
9 guldens en de rest, so de stad daervan
competeert, ter somma van 22 gl. 10,
aengenomen in dit lopende jaer aen den
stadsrentmeester te voldoen. In fidem,
Frederik Elberus, burgermeester.
1763, 24 april, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
Actum coram consulibus Ter Maedt et dr.
Ter Meulen, benevens den stadsrentmeester Harkel en Telleman, den 21
december 1763. Heeft Theunis Elberink,
getrout aan Johanna Harperink, burgerdogter, [433] versogt de halve burgerschap te winnen, hetwelk aan hem en
desselvs soontjen Lambertus genaamt, is
geaccordeert geworden. Hebbende op de
daartoe staande jura, ad 19 gulden en tie
stuivers, betaalt in minderinge vijff guldens, en den gewoonlijken eedt gepraesteert. In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
Actum coram consulibus Spanker, Ter
Maedt et dr. Ter Meulen, benevens de
gemeensluiden Harkel, Telleman en
Vunderink, den 21 december 1763. Heeft
Hendk. Snellenborgh, getrout aan Judith

SSHB Bronnenpublicatie nr. 5a. Burgerregistraties stad Borculo, 1602-1794

Lusink, versogt om de volle burgerschap
te winnen, welke aan hem is geaccordeert.
Hebbende op de daartoe staande jura, ad
31 gulden en 10 stuivers, in minderinge
betaalt negen gulden en de gewoonlijken
eed gepraesteert. In fidem, G. ter Meulen,
burgermeester.

OAB, inv.nr. 140, rekening over 1763

Ontfangst van borgergemoedt en
burgerwinninge:
Van de heer liutenant Sloot 0-18-0
Van doctor J.E. van Gelder 1-16-0
Van de heer Hekkers 1-16-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
De wedw. van Bebber 1-16-0
Van Aelbert te Velthuis 1-16-0
Van Peeter ter Horst 0-18-0
Van de heer liutenant Smeedek 1-16-0
Van de heer liutenant Moesel 0-16-0
Van Hendrik Snellenborg voor de
borgerschap 22-10-0
Van Theunis Elberink voor de halve
borgerschap 14-10-0
[434] 1764, den 7 januari, hebben de
weduwe van Jan Smies en Jan Beusink
versogt continuatie van haar burgerschap,
’t welke aan hunlieden is geaccordeert.
Hebbende een yder de jura ad agt suiver
daertoe staande, betaalt.
[435] Actum coram consulib. omnibus, en
de gemeenluyden Teger en Harkel, den 3
meii 1764. Heeft Hendrik Jan Berenpas,
getrouwdt aen Teuntjen te Velthuijs, versogt sijn volle burgerschap te winnen, so
voor hem, sijn vrouw, alsmede voor sijn
beyde kinderen, Aeltjen en Hendrik Jan,
hetwelke aen hem is geaccordeert. En
heeft den gewoonlijke eed gedaen. In
fidem, Frederik Elberus, burgmeester.
1764, 24 april, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 141, rekening over 1764

Ontfangst van borgergemoedt en burgerwinninge:
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Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van doctor J.E. van Gelder 1-16-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van de wedw. van Bebber 1-16-0
Van Aelbert te Velthuis 1-16-0
Van Peeter ter Horst 0-18-0
Van de heer luitenant Smeedek 1-16-0
Van de heer luitenant Moesel 0-18-0
Van Hendrik Binneman voor de
borgerschap 22-10-0
[434] 1765, 7 januari, hebben de
weduwe van Jan Smies, Jan Bensink en
Harmen Veldink hun burgerschap
gecontinueerd voor ieder 8 stuiver.
[435] 1765, den 20 meii, hebben de
heren burgermeesteren en gemeensluiden
Vunderink en De Groen, toegestaan en
gepermitteert aan Jacob Wessels om voor
een jaar ’t halve burgergemoedt te
betaelen en heden over een jaer de halve
burgerschap te winne, ’t welke hij heeft
aangenomen. In fidem, G. ter Meulen,
burgermeester.
[436] 1765, 20 mei, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
Op den 1sten november 1765 heeft Gerrit
ter Horst, soon van Henderik ter Horst, de
burgerschap gewonnen en daarvoor uyt
consideratie aan den stadsrentmeester
betaalt, na aftrek van het geen dieswegens aan de burgermeesteren en den
rentmr. competeerde, veertien gulden,
tien strs., aan den bode twaalf stuyvers,
en voor verteeringe agt stuyvers. Voorts
den gewoonen burgereed afgelegt en
gepraesteert. In fidem, F.E. Spancker,
burgermr.

OAB, inv.nr. 142, rekening over 1765

Ontfangst van borgergemoedt en burgerwinninge:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van doctor J.E. van Gelder 1-16-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
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Van de wedw. van Bebber 1-16-0
Van Aelbert te Velthuis 1-16-0
Van Peeter ter Horst 0-8-0
Van den heer luitenant Smeedek 0-18-0
Van de heer luitenant Moesel 0-18-0
Van Garrit ter Horst voor de burgerschap
14-10-0
[436] Actum coram consulibus omnibus
ende gemeensluyden Harkel en Vunderink,
den 18 januarii 1766. Heeft Johan Diederik
Urbaan, getrouwt aen de dogter van Jan
Bannink, Engele Bannink genaemt, de
halve burgerschap gewonnen en den
gewonen eedt gedaen, ook de somma van
19 gl. 10 st. daervoor betaelt. In fidem,
Frederik Elberus, burgermeester.
1766, 18 januari, hebben Harmen Veldink,
Jan Bensink en Janna Smies, weduwe van
Jan Smies, hun burgerschappen
gecontinueerd voor ieder 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 143, rekening over 1766

Ontfangst van borgergemoedt en
borgwinninge:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van doctor J.E. van Gelder 1-16-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van de wedw. van Bebber 1-16-0
Van Aelbert te Velthuis 1-16-0
Van Peeter ter Horst 0-18-0
Van J. Dederik Urbanus voor de halve
burgerschap 14-10-0
[437] Actum coram consulibus Elberus,
ter Maedt et dr. Ter Meulen, de
gemeensluiden Harkel en Vunderink, den
14 januarii 1767, heeft den heer en mr.
J.E. van Gelder gewonnen de geheele
burgerschap, den gewoonen eed afgelegt
en de jura, ad eenendertig gulden tien
stuyvers, voldaan. In fidem, G. ter Meulen,
burgermeester.
1767, 7 januari hebben Jan Bensink,
Harmen Veldink en de weduwe van Jan
Smijs hun burgerschappen gecontinueerd
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en hebben de daartoe staande jura
betaald.
[438] 1767, 25 mei, heeft Jan Voorst zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
Actum coram consulibus omnibus en de
gemeenslieden Vunderink en Van Dulmen,
den 15 junii 1667. Hebben Jacob Wessels,
getrouwt aan de weduwe van Bernardus
Roeterink, en Jan Geerdink, gehuwt aan
de weduwe van Reind Scholten, de halve
burgerschap gewonnen. Hebbende den
eerstgemelten in minderinge der daarop
staande jura betaalt vijff gulden en aangenomen de resterende penningen, ad
veertien gulden 10 stuivers, tegens Allerheyligen te voldoen, en den tweeden, te
weeten Jan Geerdink, de geheele jura voldaan en den vereischten eed, [439]
sampt en yder in het bijsonder, gepraesteert. In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
Actum coram consulibus Elberus, Spancker, ter Maedt et dr. Ter Meulen, en de
gemeensluiden Theger, Harkel, Mullerink,
Telleman, Vunderink en Van Dulmen, den
26 september 1767. Heeft Jan Sieverdink
de geheele burgerschap gewonnen en op
de daartoe staande jura betaalt in minderinge negen gulden, en aanbelooft het
restant, ad 22 gulden 10 stuiver, aan den
rentmr. Hendk. te Harkel te sullen voldoen.
Hebbende vervolgens den gewoonlijken
eed afgelegt.

OAB, inv.nr. 144, rekening over 1767

Ontfangst van borgergemoedt en borgwinninge:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van de weduwe van Bebber 1-16-0
van Aelbert te Velthuis 1-16-0
Van Peeter ter Horst 0-18-0
Van de heer doctor J.E. van Gelder voor
de burgerschap 22-10-0
Van Jan Geerdink voor de halve
burgerschap 14-10-0
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Van Jacob Wessels voor de halve
burgerschap 14-10-0
Van Jan Siverdink voor de halve
burgerschap 22-10-0
[440] 1768, 8 januari, hebben Harmen
Veldink, Jan Bensink en de weduwe van
Jan Smies hun burgerschappen
gecontinueerd voor ieder 8 stuiver.
Actum coram consulibus omnibus en de
gemeensluiden Vunderink en Harkel, den
25 januarii 1768. Heeft Jan te Vlierhaar,
getrouwt aan Anna Maria Huijnink, de
halve burgerschap gewonnen en op de
daartoe staande jura betaalt tien gulden
negen stuyvers en 8 penningen. Voorts
aangenomen de resterende penningen aan
den stadsrentmeester te voldoen en vervolgens den gewoonlijken eed gepraesteert. In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
[441] 1768, 30 mei, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 145, rekening over 1768
Ontfangst van borgergemoedt en
borgwinninge:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van Garrit Tegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Jan te Flierhaar voor de halve
borgerschap 14-10-0

[441] 1769, 8 januari, heeft Harmen
Veldink zijn burgerschap gecontinueerd
voor 8 stuiver.
1769, 30 mei, hebben Jan Voors en de
weduwe van Jan Smies hun burgerschappen gecontinueerd voor elk 8 stuiver.
[442] Actum coram consulibus Elberus,
Ter Maedt et dr. Ter Meulen, de gemeensluiden Harkel en Vunderink, den 30 october 1769, heeft Barteld Hartelman voor
hemselven, desselvs huysvrouw, Gardina
Haselberg, en dogtertjen Janna genaamt,
de volle burgerschap gewonnen op de jura
daartoe staande, betaalt negen gulden en
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den gewoonlijken eed gepraesteert. In
fidem, G. ter Meulen, burgermeester.

OAB, inv.nr. 146, rekening over 1769

Ontfanghts van borgergemoedt en
borgwinninge:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van Garrit Tegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
van juffr. de wed. van Bebber 1-16-0
Van Bartelt Hartelman, voor de geheele
borgerschap 22-10-0
[442] 1770, 6 februari, hebben Harmen
Veldink en de weduwe van Jan Smijs hun
burgerschappen gecontinueerd voor ieder
8 stuiver.
[443] 1770, 31 augustus, heeft Jan Voors
zijn burgerschap gecontinueerd voor 8
stuiver.
1770, den 8 december, hebben Garrit
Heijlersig, getrouwt aan Aaltjen Bannink,
voor hem en sijn dogtertjen Jenneken;
Garrit ter Weeme, getrouwt aan Janna ter
Meulen, voor hem en sijn dogtertjen
Jenneken genaamt, alsmede Ulricus Kemer
voor hem, sijn vrouw en soontjen Gerrit
Jan, de halve burgerschap gewonnen en
den gewonen eed afgelegt. Sijnde door
den eerstgemelten betaalt vijff gulden, en
door de twee laastgenoemden mede in
minderinge yder twee ducaten en aanbelooft ’t restant aan den rentmr. ten eersten te sullen voldoen. In fidem, G. ter
Meulen, burgermeester.

[444] 1770, den 17 december heeft Derk
Nijland, getrouwt aan Henders Assink,
weduwe van wijlen Derk Cremer, de halve
burgerschap gewonnen, den gewoonlijken
eed gepraesteert, en op de daartoe staande jura betaalt de summa van agt guldens. In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.

OAB, inv.nr. 147, rekening over 1770
Ontfanghts van borgergemoedt en
borgwinninge:
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Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
van juffr. de wed. van Bebber 1-16-0
Van Garrit ter Weem voor de halve borgerschap 14-10-0
Van Kerner voor de halve borgerschap 1410-0
Van Garrit Heijlers voor de halve borgerschap 14-10-0
Van Derk Nijlant voor de halve borgerschap 14-10-0

Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Arent Klein Landewer voor het winnen
van de halve borgerschap 14-10-0

[444] 1771, 31 augustus, heeft Jan
Voors zijn burgerschap gecontinueerd voor
8 stuiver.

OAB, inv.nr. 151, rekening over 1774

OAB, inv.nr. 148, rekening over 1771

Ontfanghts van het borgergemoet:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van juffr. de wed. van Bebber 1-16-0
[444] 1772, 7 juli, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 149, rekening over 1772
Ontfangts van borgergemoet:
Van de heer luitenant Sloott 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0

[445] 1773, den 24 meii heeft Arent
Kleijn Landever, getrouwt aan Henders
Lucas, een burgerdogter, de halve burgerschap gewonnen voor hem en sijn beyde
kinder Harmine en Luken, dat hem uyt
consideratie geaccordeert is voor de ordinaires somma van 19 gl. 10 st., en heeft
vervolgens den gewonen eedt gedaen.
1773, 21 juni, heeft Jan Voors zijn burgerschap gecontinueerd voor 8 stuivers.

OAB, inv.nr. 150, rekening over 1773

Ontfangts van borgergemoet en borghwinninge:
Van de heer luitenant Sloot 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0

[446] 1774, 21 juni, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor 8 stuiver.
Den 12 september eiusdem anni [1774], is
aan Jan Zieverdink geaccordeert continuatie van sijn burgerregt, sijnde de jara,
ad agt stuyvers, door hem betaalt. In
fidem, G. ter Meulen, burgemeester.
Ontfanghts van borgergemoet:
Van de heer luitenant Sloott 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van eenige winningen van het
weeversgilde in voorige jaeren geschiet,
waervan eghter de regten van de stadt
niet sijn voldaen:
als die van Jan Dennen 4-0-0
van Garrit ter Horst 4-0-0
van Arent Klein Landewer 4-0-0
[446] Actum coram consulibus Spancker,
dominibus Ter Meulen et Lambergh, de
gemeensluiden Jochem Cobus et Berend
te Roller, den 8 januari 1775. Naedat den
heer mr. A. Aberson de volle burgerschap
gewonnen, den eed gepraesteert en den
gewoonlijke jura betaalt hadde, heeft sijn
weledele in plaatse van hen heer F. Elberus, die op desselvs iterative versoeken
sijn ontslag en dimissie bekoomen hadde,
tot burgermeester deser stad aangestelt
sijnde, mede den vereyschten eed in handen van den weledelen gestrengen heer
mr. Gijsbert [447] van Hasselt, drossard
deser heerlijkheid, afgelegt. In fidem, G.
ter Meulen, burgermeester.
1775, 22 juni, heeft Jan Zieverdink zijn
burgerrecht gecontinueerd voor 8 stuiver.
1775, den 14 december, heeft Arent Jan
Heijink, zoon van Henderik Heijink,
woonagtig in den Pagendijk onder deze
stad, de burgerschap gewonnen en den
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eedt daartoe staande coram consulibus
omnibus, nevens de gemeensluyden
Jochem Kobus en Berent te Rolder, afgelegt. Voorts aanbelooft om ter voldoeninge van de jura daartoe staande, ’s
jaarlijks aan handen van den tijdelijken
rentmeester dezer stad, doende de eerste
betalinge huyden over een jaar, te praesteren en onfeilbaar op te leggen vier guldens, tot dat deze toe ten vollen zullen
wezen voldaan, hetwelke hem wegens
sijnen onvermogenden staat en andere
consideratien is geaccordeert. In fidem,
F.E. Spancker, burgermr.
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1777, den 3 december, heeft Adam
Martens, getrouwt aan Alberdina Hagens,
weduwe van wijlen de gemeensman
Hendrik Jan ten Harkel, coram consulibus
omnibus en de gemeenslieden Jochem
Cobus en Berend te Rolder, sijn halve
burgerschap gewonnen, den gerequireerden eed gepraesteert, en de jura
daervoor, ad [449] negentien gulden tien
stuyvers, voldaan.

Ontfanghts van borgergemoet en borgwinningen:
Van de heer luitenant Sloott 0-18-0
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van de heer burgermeester A. Aberzon
voor het winnen van de geheele
borgerschap 22-10-0

Eodem [3-12-1777] heeft Jan Snellenborg
voor hem, sijn vrouw Jenneken te Braak,
en dogtertjen Geertjen, coram praedictis
consulibus en gemeenslieden voornoemd,
sijn volle burgerschap gewonnen, de
gerequireerden eed gepraesteert en
aangenomen de jura, ad 31 gulden 10
stuyvers, in twee terminen te voldoen, als
de halvscheyd op Kersmis eerstkoomende
en de wederhelvte op St. Jacob daer aan
volgende te voldoen. In fidem, G. ter
Meulen, burgermeester.

OAB, inv.nr. 153, rekening over 1776

OAB, inv.nr. 154, rekening over 1777

OAB, inv.nr. 152, rekening over 1775

Ontfanghts van borgergemoet:
Van Garrit Teegeler 0-18-0
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Jan Snellenborgh 1-16-0
Van Arent Jan Heijinck in minderinge van
deszelfs burgerwinninge, soo bij de heeren
burgermeesteren ingevolge resolutie is
verstaen, dats jaarlijks daer op zoude
betaelen 4 gulden 4-0-0

Ontfangts van borgergemoet en
borgwinninge:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Willem Haamersteen voor de halve
borgerschap 14-10-0
Van monsr. Adam Martens voor de halve
borgerschap 14-10-0
Van Jan Snellenborg voor de heele
borgerschap

[447] 1777, den 24 november, heeft
Willem Hamerstein, getrouwt aan Henders
Assink, laastmaal weduwe van Derk
Nijland, coram consulibus omnibus,
nevens de gemeenslieden Hendrik Jan
Chosij en Berend te Rolder [448] de halve
burgerschap gewonnen, den gerequireerden eed afgelegt en de jura daarvoor, ad
negentien gulden tien stuyvers, voldaan.
In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.

[449] 1778, 22 juni, heeft Jan Sieverdink
zijn burgerrecht gecontinueerd voor 8
stuiver.

1777, 24 november, hebben Jan Zieverdink en Jan Voors hun burgerrecht
gecontinueerd voor elk 8 stuiver ’s jaars.

[450] 1778, 24 november, heeft Jan
Voors zijn burgerrecht gecontinueerd voor
8 stuivers.

OAB, inv.nr. 155, rekening over 1778
Ontfanghts van borgergemoet:
Van Garridt Platvoet 1-16-0.

[450] Op dato ondergeschreven heeft Jan
Reupkes, voor hem en sijn huysvrouw
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Geertjen Horsman, sijn volle burgerschap
gewonnen en den burgereed gepraesteert.
Voorts in minderinge aan het regt daartoe
staande betaalt ses guldens en twee
stuyvers en aangenomen de resterende
penningen, ad vijfentwintig guldens en agt
stuyvers, prompt en onfeilbaar te zullen
voldoen in twee terminen, namentlijk de
geregte helft vóór Kersmis dezes jaars, en
de twede helft op den eersten maii 1700
tachentig. Aldus geschied ter praesentie
van de burgermeesteren Spancker en dr.
Lambergh, sampt de gemeensluyden
Berent te Rolder en Henderik te Harkel,
den 6 augusti 1779. In fidem, F.E.
Spancker, burgermr.
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teert en aanbelooft de jura, ad 19 gl. en
10 strs. op eerstkomende maii 1781 te
voldoen aan den rentmr. Johannes Prior,
waarvoor Jurrien Hijink en Berent Schothorst zig als borgen een yder in ’t geheel
hebben verbonden, en daarop handtastinge gedaan. In fidem, L.A. Lambergh,
burgermr.
1780, 18 november, heeft Jan Voors zijn
burgerrecht gecontinueerd voor 8 stuiver.

OAB, inv.nr. 157, rekening over 1780

1779, 18 november, hebben Jan Voors en
Jan Zieverdink hun burgerrecht
gecontinueerd voor elk 8 stuiver.

Ontfanghts van borgergemoet en
borgwinningen:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Jan Hendrik Holtvoogt voor het winnen van de halve borgerschap: 14-10-0
Van Hendrik Caspers voor het winnen van
de halve borgerschap 14-10-0

OAB, inv.nr. 156, rekening over 1779

OAB, inv.nr. 158, rekening over 1781

Ontfanghts van borgergemoet:
Van Garrid Platvoet 1-16-0
Van Jan Reupkes voor het winnen van de
gehele borgerschap 22-10-0

[451] 1780, 7 juni, heeft Jan Sieverdink
zijn burgerrecht gecontinueerd voor 8
stuiver.
1780, den 31e julii, heeft Jan Hendrik
Holtvoogd, getrouwt aan Janna Groote
Willink, zijnde een burgerdogter, voor hem
en zijnde drie kinderen, met namen Janna
Geertruid, Harmen en Willem, de halve
burgerschap gewonnen, den gewoonelijken eed daarop staande gepraesteert en
de jura daarop staande betaald. En zulks
ten overstaan van burgermeesteren en
den gemeensman B. te Rolder. In fidem,
L. Lambergh, burgermr.
[452] 1780, den 31en julii, heeft Hendrik
Kaspers, getrouwt met Gerritjen Flaming,
wedue van wijlen Jan Kornelissen, zijnde
een burgervrouw, sijn halve burgerschap
gewonnen, den gewoonen eed ten overstaan van burgermeesteren Spancker, Ter
Meulen en Lambergh, nevens den
gemeensman Berent te Rolder, gepraes-

Ontfanghts van borgergemoet:
Van Garrit Platvoet 1-16-0

[453] 1781 en 1782 heeft Jan
Sieverdink zijn burgerrecht gecontinueerd
voor 8 stuiver.
1782 heeft Jan Voors zijn burgerrecht
gecontinueerd voor 8 stuiver.
1782 , den 17 julii heeft Jan Heijink, zijnde
getrouwt aan Anna Jasink, die een burgerdogter is, de halve burgerschap gewonnen
coram de burgermeesteren Spancker en
dr. Lambergh, nevens den gemeensman
Henderik te Harkel, en den eed van getrouwigheid afgelegt, voorts aangenomen
om de jura daartoe staande te betalen
vóór den eersten november dezes jaars.
In fidem, F.E. Spancker, burgermr.
[453] 1784, den 30 augustus, heeft
Berent Hendriksen, geboortig van Nutter
in de provintie van Overijssel, en getrouwdt aan Geesken Lucas, die een
burgerdogter is, de halve burgerschap
gewonnen en den eed van getrouwigheid
werkelijk afgelegt en gepraesteert. Voorts
in minderinge van de jura daartoe staande
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betaald 13 guldens en aangenomen om
het restant ter somma van zes gulden en
tien strs. te voldoen. Zulks alles ten overstaan van de burgermeesteren Spancker,
dor. Ter Meulen en Lambergh, nevens de
[454] gemeensluiden Willem Mullerink en
Berent te Rolder. In fidem, L.J. Lambergh,
burgermr.
1784, heeft Jan Voors zijn burgerrecht
over de jaren 1783 en 1784 gecontinueerd
voor de jura daartoe staand.
1784, den 29sten november, heeft Roelof
Leppink13 voor desselvs zoon Garrit Jan,
thans te Amsterdam woonagtig, versogt
continuatie van zijn burgerregt, om redenen onlangs getrouwt is, hetgene aan hem
is geaccordeert en de jura daer staende
daervoor voldaen. In fidem, A. Aberson,
burgermeester.

OAB, inv.nr. 159, rekening over 1784

Ontfangs van het borgergemoet over
1784:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Garrit Jan Hunthes 1-16-0
Van de heer Jacob Nienhuijs 1-16-0
Van Knippenbargh 1-16-0
Extra-ordinaare ontfangs:
Van Berent Henderiksen voor het winnen
van de halve burgerschap: 14-10-0
[454] 1785, den 18den april, heeft Berent
Roerinck, getrouwd aan de dochter van
wijlen den gemeensman Hendrik
Schapers, Adriana Schapers, coram consulibus Spancker, Lamberg et Aberson,
nevens de gemeenslieden Jan Telleman,
Willem Mulderink, Berent te Roller en
Hendrik Jan Chosij, de halve burgerschap
[455] gewonnen, den gerequireerden eed
afgelegt en de jura daerop staende, ad
negentien gulden en tien stuyvers, voldaan. In fidem, A. Aberson, burgermr.

Amsterdam woonagtig, versogt continuatie
van desselvs burgerregt, hetgeene aan
hem is geaccordeert en de jura daarop
staande betaalt en voldaen. In fidem, A.
Aberson, burgermr.
1785, 4 juli, heeft Jan Voors zijn
burgerschap gecontinueerd voor de jura
die daar op staat.
Eodem [4-7-1785] heeft Lammert Morgensteerne voor zijn zoon Garrit Morgensteerne versogt continuatie van zijn burgerregt
om redenen getrouwt en thans te Amsterdam woonagtig is, hetgeene aan hem is
geaccordeert en de jura daar op staande
daarvoor voldaan. In fidem, A. Aberson,
burgermr.

OAB, inv.nr. 160, rekening over 1785

Ontfangs van het borgergemoet over
1785:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Garrit Jan Huntjes 1-16-0
Van Knippenbargh 1-16-0
Extra-ordinaare ontfangs:
Van Berent Reurink voor het winnen van
de halve burgerschap 14-10-0
[455] 1786, 3 juli, heeft Jan Voors zijn
burgerrecht gecontinueerd voor de daarop
staande jura.

OAB, inv.nr. 161, rekening over 1786
Ontfangs van het borgergemoet over
1786:
Van Garrit Platvoet 1-16-0

[456] 1787, den 5 maart, heeft Roeloef
Lebbink14 voor zijn zoon Gerrit Jan, tans te
Amsterdam woonagtig, versogt continuatie
van desselfs burgerregt, hetgeene aan
hem is geaccordeert en de jura daar op
staande voor twee jaar betaald en voldaen. In fidem, Gerh. Ter Meulen, burgermeester.

1785, den 4den julii, heeft Jan Buesink
voor zijn zoon Hendrik Buesink, thans te
13

Zie ook op 5 maart 1787 (Lebbink).
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14

Zie ook 29-11-1784 (Leppink).
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1787, in de maand juli, heeft Jan Voors
zijn burgerrecht gecontinueerd tegen
betaling van de daarop staande jura.

OAB, inv.nr. 162, rekening over 1787.

Ontfangs van het borgergemoet over
1787:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Garrit Jan Hoentje 1-16-0
Van Willem Platvoet een half jaar 0-38-0
Extra ordinaare ontfangs:
Van Garrit Kluvers voor het winnen van de
halve burgerschap 14-10-0
Van Hendrik Jan Scholten voor het winnen
van de halve burgerschap: 14-10-0
Van Jan Ordelman voor het winnen van de
halve burgerschap: 14-10-0
[300] 1788, den 31 januarii heeft Gerrit
Kluvers, getrouwt aan Margreta Cramer,
zijnde een burgerdogter, de halve borgerschap gewonnen en den gewoonen eed
gepraesteert ten overstaan burgermeesteren Spancker, Lambergh en Ter Meulen,
nevens de gemeensluyden Telman, Van
Dulmen, Kobus, Levers en Kreunen, en de
jura daartoe staende ad f. 19-10-0 aan
handen van de statsrentmeester te voldoen. In fidem, G. ter Meulen, burgerm.
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de stadsrent-meester te voldoen. In fidem,
G. ter Meulen, burgerm.
[301] 1788, den 31 julii heeft Martinus
Adriaans de heele burgerschap gewonnen
en den gewonelijken eed gepresteerd ten
overstaan van burgermeesteren Lamberg
en Ter Meulen, nevens de gemeensluyden
Jan Telman, Te Roller, Levers en Kreunen,
in minderinge van de jura daartoe staad,
betaald f. 15-0-0, en beloofd en aangenoomen om de resterende penningen ad
16-10-0 om tegens aanstaende mey 1789
aan rentmeester Levers promp en onfeilbaar te sullen voldoen. In fidem, G. ter
Meulen, burgerm.
[456] 1788, 31 juli, heeft Jan Voors zijn
burgerrecht gecontinueerd tegen de daar
op staande jura.
[342] Den 31 july 1788 heeft Ulrich
Kerner voor zijn zoon Garrit Jan Kerner,
versogt continuaasie van zijn burgerregt
om reden getrouwt en tans te Amsterdam
woonagtig is, hetgeen aan hem is geaccordeert en de jura daar op staende daarvoor voldaen. In fidem, G. ter Meulen,
burgerm.

1788, den 31 januarii heeft Hendrik Jan
Scholten, getrouwt aan een burgervrouw,
voor hem [zich] en zijn kind de halve
burgerschap gewonnen en den gewoonen
eed gepresteert ten overstaan van bovengemelde burgermeesteren en gemeensluyden en de jura daartoe staende ad f.
19-10-0 aangenoomen aan handen van
den stadtsrentmeester te voldoen. In
fidem, G. ter Meulen, burgerm.

[302] 1788, den 6 augustus heeft Folkier
Sloet, getrouwt aan een burgerdogter, de
halve burgerschap gewonnen en den
gewoonen eed gepresteert ten overstaen
van burgermeestes Lambergh en Ter
Meulen, en gemeensluyden Telman,
Levers en Kreunen, en de jura daartoe
staende ad 19-10-0 aan handen van den
rentmeester voldaen. In fidem, G. ter
Meulen, burgermeester.

1788, den 31 januarii heeft Jan Ordelman,
getrouwt aan Berendjen Luesink, zijnde
een burgerdogter, de halve burgerschap
gewonnen en den gewoonen eed gepraesteert ten overstaan van burgermeester
Spanker, Lambergh, Ter Muelen, nevens
de gemeensluyden Telman, Van Dulmen,
Kobus, Levers en Kreunen, en de jura ad f.
19-10-0 daartoe staende aan handen van

1788, den 6 augustus heeft Jan Willem
Baaken voor hem en zijn vrouw de
geheele burschap gewonnen en den
gewoonen eed gepresteert ten overstaen
van bovengemlede burgermeesters en
gemeensluyden en de jura daartoe staende ad f 31-10-0 aangenoomen om op
Driekoningen des toekomende jaars 1789
aan handen van den rentmeester te
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voldoen. In fidem, G. ter Meulen,
burgermr.
1788, den 6 augustus heeft Berent
Schepers, getrouwt aan een burgerdogter
de halve burgerschap gewonnen en den
gewoonen eed gepresteert ten overstaen
van bovengemelde burgermeesteren en
gemeensluyden en de jura, ad f. 19-10-0,
belooft en aangenoomen om op mey 1789
te voldoen de halfscheid en de overige
halfscheid tegens november daar aan
volgende. In fidem, G. ter Meulen,
burgerm.
[303] 1788, den 25 september heeft
Hendrik Esselink, getrouwd aan de weduwe van wijlen Paul Smies, Willemina
Jaspers genaamd, voor hem en zijne kinder de halve burgerschap gewonnen en
den gerequireerden eed gepraesteert en in
minderinge van de jura daartoe staande,
betaald zes guldens en aangenomen om
de resterende penningen op den eersten
april des toekomenden jaars 1789 onfeilbaar aan handen van den rentmeester
Leefers te zullen voldoen, ende zulks ten
overstaan van de burgermeesteren
Spancker et dr. Lambergh, neffens de
gemeensluyden Berend te Roller, G.
Leefesen, Lambertus Kreunen. In fidem,
L.J. Lambergh, burgermr.

OAB, inv.nr. 163, rekening over1788

Ontfangs van het borgergemoet:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Willem Platvoet 1-16-0
Van de heer Van der Bank 1-16-0
Extra ordinaire ontfangs:
Van Martinus Adriaan voor het winnen van
de heele burgerschap 22-10-0
Van Folkier Sloet voor het winnen van de
halve burgerschap 14-10-0
Van Willem Baake voor het winnen van de
heele burgerschap 22-10-0
Van Berent Scheepers voor het winnen
van de halve burgerschap 14-10-0
Van Hendrik Esselink voor het winnen van
de halve burgerschap 14-10-0
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Van Berent Scheepers voor het winnen
van het weeversgilde 4-0-0
Van Henderik Esselink voor het winnen
van het weeversgilde 4-0-0
[304] 1789, den 22 juii heeft Harmanus
Kluijvers, getrouwd aan een burgerdogter,
de halfe burgerschap gewonnen voor hem
en zijn kinderen en den gerequireerden
eed gepresteerd ten overstaen van burgermeesteren Spancker en Ter Meulen en
gemeensluyden Telman, Te Roller en
Levers en de jura daartoe staqende, ad f.
19-10-0, aan handen van den rentmeester
voldaen. In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
1789, den 22 julii heeft Jan Voors versogt
ter behoorijker tijd continuasie van zijn
burgerregt, hetgeen aan hem is geaccordeerd en de jura daartoe staende voldaen.
In fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
1789, den 22 july heeft Roelof Lebbink
versogt ter behoorlijker tijd continuasie
voor zijn zoon Garrit, te Amsterdam woonagtig, van zijn burgerschap, hetgeen aan
hem is geaccordeert en de jura daartoe
staende voldaen. In fidem, G. ter Meulen,
burgermeest.

OAB, inv.nr. 164, rekening over 1789

Ontfangs van het borgergemoet over
1789:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Willem Platvoet 1-16-0
Van de heer Bank 1-16-0
Extra-ordinaare ontfangs:
Van Harmanus Kluvers voor het winnen
van de halve burgerschap 14-10-0
[342] 1790, den 3 jannuary heeft Roelof
Lebbink ter behoorlijker tijd continuasie
voor zijn soon Goosen, te Amsterdam
woonagtig, van zijn burgerregt, hetgeen
aan hem is geaccordeert en de jura
daartoe staende voldaen. In fidem, G. ter
Meulen.
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[343] 1790, den 3 jannuarii heeft Ulrich
Kerner ter behoorlijker tijd continuasy voor
zijn soon Garrit Jan, te Amsterdam woonagtig, van zijn burgerregt, hetgeen aan
hem is geaccordeert en de jura daartoe
staende voldaen. In fidem, G. ter Meulen,
burgermr.
1790, den 18 october heeft Jan Voors ter
behoorlijker tijd contuinuasy van zijn burgerregt, hetgeen aan hem is geaccordeert
en de jura daartoe staende voldaen. In
fidem, G. ter Meulen, burgermr.
[304] 1790, den 13 october heeft Derk
Bekenkamp, getroud aan Willemina
Wiensen, de burgerschap gewonnen en
den gerequireerden eed gepresteerd ten
overstaen van burgermeesteren Spancker,
Ter Meulen den dr. Geers, en de
gemeensluyden Levers en Voors, en
daarop betaald de somma van f. 17-0-0,
en aangenomen om de resterende
penningen tegens den 1 november 1791
onfeilbaar aan handen van den
rentmeester Leefers te sullen voldoen. In
fidem, G. ter Meulen, burgermeester.
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en Martens, en de gemeensluyden B. te
Roller en Levers, en de jura daartoe
staende, ad f. 31-10-0, voldaen aan
handen van den rentmeester Levers. In
fidem, G. ter Meulen, burgermr.

OAB, inv.nr. 166, rekening over 1791

Ontfangs van het borgergemoet over
1791:
Van G. Platvoet 1-16-0
Van T. te Velthuijs 1-16-0
Van T. Leemreijse 1-16-0
Van G. te Velthuijs 1-16-0
Van de heer G. Dankers 1-16-0
Van de heer Velsen van 1½ jaar 2-14-0
Van de heer Toewaater ½ jaar 0-38-0
Extra-ordinaare ontfangs:
Van de heer L. Bannieer voor het winnen
van de volle burgerschap 22-10-0
Van J. Reupkes ontfangen 't restant van
sijne burgerwinninge van 1779 5-19-0
Van H. Karpers ontfangen in verdere
verminderinge van sijne agterstandige
burgerschapwinninge 4-0-0

Ontfangs van het borgergemoet over
1790:
Van Garrit Platvoet 1-16-0
Van Willem Platvoet 1-16-0
Van Teunis te Velthuis 1-16-0
Van Teunis Leemreise 1-16-0
Van Goosen te Velthuis van drie
agterstandige jaaren 5-8-0
Nogh van den selven over 1790 1-16-0
Extra ordinaare ontfangs:
Van Derk Beekekamp voor het winnen van
de volle burgerschap 22-10-0
Van Jan Reupkes van sijne agterstandige
burgerschap en verdere verminderinge
ontfangen 2-0-0

[305] 1793, den 15den februarii heeft de
heer Petrus Velsen,der beiden rechten
doctor, secretaris deser stad, en
landschrijver der hooge en vrije
heerlijkheid Borculo, de burgerschap voor
hem, zijn huysvrouwe, Hermanna Cremer,
en kinderen gewonnen, en den gerequireerden eed hiertoe staande in forma
gepraesteerd ten overstaen van burgemeesteren Ter Meulen, dr. Geers et
Martens, benevens den gemeensman
Levers, en heeft de heer Velsen aangenomen de halve jura ten faveure van de
stad, ad elff guldens en vijff stuivers,
waarvoor zijn weledel geboren uyt insigt
van opgemelde zijne bedieningen, alsmede voor een tractement is vrijgelaten,
ten eersten te zullen voldoen. In fidem, A.
Geers, burgermeester.

[305] 1791, den 9 meii heeft de heer
Lambert Bannier de burgerschap gewonnen voor hem, zijn vrouw en zoon Jan, en
den gerequireerden eed gepresteerd ten
overstaen van burgermeesters Ter Meulen

[306] 1793, den 3den julii heeft Roelof
Vokkink, de burgerschap voor hem, zijne
huysvrouwe Jenneken Blenke, en zijn
kinderen gewonnen en den gerequireerden eed hier toe staende in forma

OAB, inv.nr. 165, rekening over 1790
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gepraesteert en afgelegd, ten overstaen
van burgemeesteren dr. Geers et martnes,
benevens de gemeensman Leefers, en
heeft den stadsrentmeester voldaen. In
fidem, A. Geers, burgemeester.

OAB, inv.nr. 167, rekening over 1793

Ontfangs van het borgergemoet over
1793:
Van G. Platvoet 1-16-0
Van W. Platvoet 1-16-0
Van T. Leemreijse 1-16-0
Van G. te Velthuijs 1-16-0
Van de hr. G.N. Dankert 1-16-0
Van de hr.Toewaater 1-16-0
Extra-ordinaare ontfangs:
Van R. Fokkink voor het winnen van de
volle burgerschap 22-10-0
[343] 1794, den 10 julii heeft Jan Voors
ter behoorlijken tijd contuinuasy van zijn
burgerregt, hetgeen aan hem is geaccordeert en de jura daartoe staende voldaen
over 1791, 1792 en 1793. In fidem, G. ter
Meulen, burgermr.
[306] 1794, den 13 october heeft Hendrik
Nijenhuijs de burgerschap gewonnen en
den gerequireerden eed hier toe staande
in forma gepraesteert en afgelegd ten
overstaen van burgermeesters Ter
Meulen, dr. Geers, benevens de gemeensluyden Levers, Telleman en Elberink en
heeft aan den rentmeester Levers hierop
betaald vijftien guldens twalef stuyvers en
vervolgens de resterende vijftien gulden
agtien stuyvers aangenoomen voor den 1
mey 1795 te zullen voldoen. In fidem, G.
ter Meulen, burgermr.

OAB, inv.nr. 168, rekening over 1794,
1795 en 1796

Ontfangs van 't burgergemoet over 1794:
Van G. Platvoet 1-16-0
Van W. Platvoet 1-16-0
Van T. Leemreijse 1-16-0
Extra-ordinaare ontfangs:
van H. Nienhuijs voor 't winnen van de
volle burgerschap in minderinge betaalt 6-
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12-0 [in margine:] debet denzelven
resteert nogh te betaalen 15 gld., 18 st.
De rekeningen van 1799 en 1800 (inv.nr.
169), 1801 (inv.nr. 170), 1802 (inv.nr.
171), 1803 (inv.nr. 172), 1804 (inv.nr.
173), 1811 (inv.nr. 174) bevatten geen
aantekeningen meer m.b.t. de
burgerregistratie.
Bijlage
Herziening burgerrecht 1666.
SARA, OA Borculo, inv.nr. 1, Legerboeck,
blz. 123-124.
Alsoo voordeesen in die stadt Borculoe die
van buyten inkomende die burgerschap
voor een lijdelijcke prijs hebben gewunnen, waerdeur die stadt ende gemeene
burgerschap iss vernaedeelt worden ten
opsichte eenige slechte ende schamele
inkomende personen die burgerschap
winnende, die van oldes ingesetene ende
burgerlijcke armen met onderholt van die
provisoren ende diaconen ten eenemaell
bedroeven. Ende alsoe die nieuwe inkomelingen het burgerrecht hebbende, onder
soedaenen praetext stadtsgerechtigheit
genietende, naedeell geven waerdeur die
van oudes hyr gewoont hebben in den
onderholt wiederom beroofft worden. Ten
twieden, gelettet dat deese stadt bij den
Munsterschen oorlogh ende geduyrende
inquartieinge totaliter geruiniert is alss
konnende die stadt haere swaricheit niet
eerder draegen, sonder die eene offte die
ander bijstandt. Hebben dan die burgermeisteren, shcepenen ende raedt deeser
stadt, gelijck aenweesende gemeenssluyden, voor vaste ende onverbreeckelijck
gestelt tot voordeel ende bewaer van die
stadtsmiddelen, gelick voorlanges als
beslooten is, dat henforder twie van
buyten inkomende eheluyden voor die
burgerschap to winnen sullen betaelen,
mitz doende den eedt de man van
getrouwicheidt, die summa van sestien
daeler, eenen leederen emmer ende een

SSHB Bronnenpublicatie nr. 5a. Burgerregistraties stad Borculo, 1602-1794

roede straete te maecken tot proufijt van
gemelte stadt offte die weerdye van dien,
gelijck het recht van oudts gebruyckelijck,
voor die stadt ende dienaeren eenen
gulden, sullende effenwell een mansspersohne van buyten inkomende ende een
burgers weduwe offte dochter trouwende,
met die halffscheidt konnen vulstaen. Een
burger averst offte burgerssohn, eene
vrouwspersohne van buyten haelende
offte trouwende, sall vrij sijn, sonder
daervoor yetwes to betaelen volgens oude
constitutie van stadtsgerechtigheit. Tot
achtervolginge van ’t selve iss deeses bij
haer eers. ende anweesende gemeenssluyden beteickent ende in deesen leegerboeck geregistriert. Actum den 10den
novembris 1666.
[w.g.]
Oswaldt Buck, burgemr.
Henr. van Trier, j.u.d., burgemr.
Wessel van Eijll, burgermr.
Anthoni Vijth, gemeinsman
Heindrick ter Hoeven [?], gemeinsman
Jan Bus [?], als gemensman
J. ..dtsch…., gemeinsman
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