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Inleiding
Cherchers waren door de (Groninger) provinciale overheid aangestelde ambtenaren, die belast waren met het toezicht op de naleving van de belasting op het gemaal, een recht dat werd
geheven op het bij de molenaar ter vermaling aangevoerde graan. In de provincie Groningen
werd de naam chercher verbasterd tot sarries.
De benoemingen vonden plaats vanaf 1629 tot de inlijving bij Frankrijk in 1810.
Naast benoemingen kwamen veel rechtszaken voor als gevolg van op fraude betrapte cherchers.
Om fraude tegen te gaan werden de cherchers veelvuldig verplaatst.
In de resoluties komen ook namen voor van molenaars, molenaarskechten, alsmede pachtenaren van het gemaal.
Aan het eind van dit document is een verklarende woordenlijst opgenomen.

Het plakkaat van 28 december 1628, waarin de aanstelling van cherchers wordt aangekondigd.
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De cherchers zijn onlosmakelijk verbonden met de in 1594 ingevoerde belasting op het gemaal en met
de korenmolens in de provincie Groningen. Veel meer gegevens over de cherchers en over de be-

lasting op het gemaal is te vinden in het boek:

B. D. Poppen
De belasting op het gemaal
in Stad en Ommelanden
1594-1856
een aspect van onze sociaal-economische
geschiedenis waarin molenaars
en cherchers centraal staan.

Het boek bestaat uit drie delen en beschrijft de situatie rondom de belasting op het gemaal een recht dat werd geheven op het bij de molenaar ter vermaling aangevoerde graan - in het
bijzonder in de provincie Groningen.
deel I
De belasting op het gemaal
een beschrijving van de aard, inning en toepassing, alsmede van de invloed van deze impost
op de bevolking en de economie
deel II
De chercherswoningen bij de molens ten plattelande
een overzicht van de resterende en verdwenen sarrieshutten in de provincie Groningen
deel III
de letterlijke teksten van:
De plakkaten, resoluties, ordonnanties, reglementen en rekesten betreffende de belasting op
het gemaal, een overzicht van Groningse rechts-voorschriften in de periode 1594-1856

Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger korenmolens 1630 – 1805
Naast de beide bovenvermelde boeken verscheen eveneens in 2013 het boek Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger korenmolens 1630 – 1805. Samen vormen ze een triologie over een boeiende
periode uit de geschiedenis rond de Groninger korenmolens.

Meer informatie over deze boeken is te vinden op de site van de auteur:
http://www.bdpoppen.nl
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De transcripties
Mercury den 24 Junij 1629
Toegang 1, inventarisnummer 123, fol. 292
Op de requeste van Bonne Eghen Cercher onder de meule van Beerta, versouckende betalinge van syn dienst, is
geappt. De Pachteren van t’gemael in den Old’ampte worden mits desen geordonneert om aen Remonstrant syn
versche noch te verschijnen wekelyx tractement te betalen. ende van t’halven Jaeres Provincie quote onder anderen mede by ordonnantie weder ontfangen
4 januari 1630
Toegang 1, inventarisnummer 123
De chercher Popco Hermans belast met het opzicht bij de molens te Winschoten en order gesteld op de uitbetaling van zijn traktement.
9 januari 1630
10 juli 1630
16 juli 1630
19 juli 1630
24 juli 1630

Ede Geerts als chercher bij den molen te ‘t Zandt onder bepaalde voorwaarden gecontinueerd.
Beëdiging van cherchers in de stad.
Beëdiging van een chercher bij den molen in den Oosterdwinger
Beëdiging van een chercher bij de molen op ‘t Schuitendiep.
Benoeming van een chercher te Zuidbroek.

Toegang 1, inventarisnummer 124
Martis den 3e Augusti 1630
Tot Cercher by die meule tot Wehe, is gecomitteert ende geediget Siger Hendricx, mits dat hy daetlyck in die
behuysinge voor die Cercher getimmert sich sal begeven, ende syn dienst aenveerde van welcke tyt syn tractement sal lopen.
Tot Cercher by die meule tot Marum, is gecomitteert na gedane eet Albert Roeloffse.
Tot Cercher by die meule tot Warffum is na gedane eet gecomitteert Jacob Janssen.
Is tot Cercher by die meule tot Bedum gecommitteert ende geediget Harmen Everts.
Jovis den 5e Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124, fol. 185
Is gecomitteert ende geediget tot Cercher by die meule tot Uthuysen Roeloff Janssen idsunde wonende tot Garshuizen.
6 augustus 1630

Cherchers benoemd te Ulrum, Noordhorn en Grootegast.

Lunae den 9e Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Syn Ubel Janssen ende Luytien Hermans tot Cerchers by de meulens tot Leens ende Houwersijl respective na dat
sy in t’Gerichte den eet hebben gepresteert ende genomen.
Marti den 10 Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Syn tot Cerchers gecomitteert ende geediget navolgende personen
Rewen Eppens tot Farmsum
Bartelt Hermans in den Dam
Peter Everts op ‘t Sant
Hanne Corte tot Loppersum
Harmen Janssen tot Stedum
Freeck Janssen tot Woltersum
Arent Jacobs tot Scharmer
Hendrick N. tot Holwierda
Hebel Warmers tot Wirdum
Joes Janssen tot Losdorp
Evert Harmens ten Post verplaetse
Focko Freecx in Finserwolt
Geert Nybuyr tot Midwolde
}
Nanne Egberts op de Meede
}
in t old’ampten
Bonne Eygens in de Beerte
Johan Wavenier tot Wagenborgen
Cornelis Laurens in de Scheemde
Oomcke Jacobs tot Suydbroeck
Lucas Janssen tot Muntendam : Nortbroeck
De Cercher tot Trimunte is beworden geediget
Hendrick Tortste tot Baffelt

4

Jacob Berents tot Onderendam
Dirck Hendricks tot Wetsing
Sicke Piers tot Eenrum
Johan Nannens tot Cloosterbuijren
Evert werners tot Winsum
Johan Hendricx tot Usquert
Menne Alyde tot Nykercke in Langewolt
Daniel Carels tot Visvliet
Peter Lamberts tot Grijpskercke
Derrick Neyt tot Suijthorn by provisie
Mercurij den 11e Augusti (1630)
Toegang 1, inventarisnummer 124, fol. 191
Fredrick Udens aengenomen tot Cercher by die meule tot Stitswert.
Venerie den 13 Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer124, fol. 193
Douwe Clasen Cercher by de meule tot Nybert
Hendrick Clasen tot Wagenborgen tot Cercher by die meule tot (Schilwolde = doorgestreept) Siddebuyren.
Mercurij den 18 Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124, fol. 197
Jan Draeck is geordonneert binnen acht dagen aen Claes Everts Cercher het achter wesent salaris te betalen
Joris Simons tot Middelstum aengenomen tot Cercher by die meule tot Uthuystermeden
Johan Berents tot Cercher by die meule in Scheemderhamrick
Jovis den 19. Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Andries Peters tot Cercher by die meule tot Garnuwert
Willem Janssen tot Cercher by de meule tot Nyehove
Philips Welsch tot Cercher by de meule tot Midwoldemerhamrick
Sabbati den 21 Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Andries Ants tot Cercher by die meule op de Leeck gecomitteert ende geediget.
Toegang 1, inventarisnummer 124
Lunae den 23e Augusti 1630
Herman Lamberts is als Cercher aengenomen by St. Anna, waerop hy syn Eed heeft gepresteert.
Martis den 24e Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer
Evert Werners Cercher by de meule tot Winsum versouckende van syn eet ende dienst ontslagen te worden, is
syn versouck geaccordeert ende hy van syn eet ontslagen.
Venerie den 27 Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Herman Bruyns is als Cercher by de meule tot Garshuysen geaccepteert, waerop hy den eet heeft gepresteert
Hendrick Harmsen van Groningen is als Cercher tot Petersbuyren geaccepteert, waerop hy den behoorlycke eet
heeft gepresteert
Saturni den 28. Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Syn gecommitteert ende geediget tot Cerchers by die meule. Navolgende personen,
Berent Hermans van Tellustin
Herman Alberts by die beyde meule tot Winschoten
Isebrant Jacobs tot Muntendam
Berent Lubberts tot Woldendorp
Claes Hermants tot Suydbroeck
Albert Alberts in Midwoldemerhamrick
Lunae den 30 Augusti 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124, fol. 205
Op t’ versouck van den Pachter van t’Gemael in Fivelingo is geadmitteert ende geediget tot Cerchersche by die
meule tot Schildwolde Griete Jacobs, ende dat by provisie ter tyt sackman sich beiden gecomen sal syn, dewelcke als dan in haer plaetse sal succideren ende mede eet presteren.
Volgens provinciale resolutie is tot Cercher geadmitteert ende geediget Anna Berents ende gestelt bij de meule
tot Winsum.
Mercury den 1. September 1630

Toegang 1, inventarisnummer 124
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Herman Gerte is als Cercher bij de meule tot Uthuystermede geaccepteert waerop hy den behoorlycke eet heeft
gepresteert.
Saturni den 25e September 1630
Toegang 1, inventarisnummer 124
Derck Jans is als Cercher tot Middelstum indien die plaetse aldaer vacant is, aengenomen ofte so niet tot Sandweer waerop hy syn eed heeft gepresteert
7 oktober 1630
8 oktober 1630
16 oktober 1630
18 oktober 1630
27 oktober 1630
1 november 1630
2 november 1630
12 november 1630
15 november 1630
20 november 1630
3 mei 1631
31 augustus 1631
25 oktober 1631
4 november 1631
17 januari 1632
19 april 1632
21 april 1632
28 juli 1632
9 augustus 1632
25 september 1632
20 oktober 1632
21 mei 1633
27 juni 1633
13 juli 1633
13 augustus 1633

26 augustus 1633
31 december 1633
13 februari 1634
14 april 1634
9 mei 1634
19 mei 1634
2 juli 1634
29 juli 1634
26 augustus 1634
30 september 1634
13 oktober 1634
21 oktober 1634
4 december 1634
25 april 1636
10 september 1636

Chercher benoemd te Den Andel.
Chercher benoemd te Marum.
Chercher benoemd te Noordwolde.
Chercher benoemd te Middelstum.
Ordonnantie verleend voor de betaling van den aannemer der cherchershuisjes.
Onderzoek gelast aangaande de klachten over de Cherchers van de molens in de stad.
Chercher benoemd te Garnwerd.
Chercher benoemd te Winsum.
Chercher benoemd te Loppersum, Woltersum, Rottum en Haren.
De Chercher van den molen te Oosternijland is den eed afgenomen.
Chercher benoemd en beëdigd voor Oosternijland.
Den pachter van het gemaal gelast den chercher te Schouwerzijl diens tractement te
betalen.
Dijcke Rijcken als chercher van den molen te Pieterburen.
Binnert Buwes beedigd als chercher van den molen te Opende.
Het chercherhuisje bij ”de drie meulen” te repareren.
Cherchers aangenomen voor de molens te Siddeburen en St. Anna.
Chercher benoemd te Ezinge.
Pieter Lamberts als chercher te Grijpskerke ontslagen en hem “inhabylel” verklaart.
Aan den 16 cherchers in de Oldambten zullen maten worden verstrekt.
Cherchershuisje bij de nieuwe molen te Sappemeer aan te besteden.
Idem bij de nieuwe molen te Oldehove.
De cherchershuisjes te Farmsum, Termunten en Winschoten te repareren.
Opdracht aan den chercher te Zandeweer om de stormschade aan zijn huis te doen
herstellen.
Opdracht tot opname van herstellingen aan de chercherswoning te Westeremden.
Apostille op een request van de cherchers te Winsum, Woldendorp en Trimunt om
herstellingen aan hun woningen.
Herstellingen te doen verrichten aan de cherchershuisjes bij de molens te Schildwolde,
Siddeburen en Scharmer.
De chercher te Woldendorp klaagt over den pachter van ‘t gemaal in beide Oldambten
en de pachter wederkerig over den chercher. Ged. Staten richten een waarschuwing en
aanmaning.
Last tot reparatie aan het chercherhuisje in den Reijtdwenger.
Benoeming en beëdiging van een chercher te Middelstum, Ulrum, Warffum, Leens en
Meeden.
Tjalling Egberts van Dokkum beëdigd als chercher te Noordhorn.
Apostille op een request van Henricus Alken, chercher in Bourtange, om een woning.
Chercher bij den molen te Sappemeer beëdigd.
Chercher voor Wagenborgen benoemd en beëdigd.
Goedgevonden een reparatie aan het cherchershuis te Marum.
Last tot reparatie aan de cherchershuisjes te Usquert en te Middelstum.
Opdracht aan den commies Mensenborch de cherchershuisjes in de stad te bezichtigen
voor eventuele herstellingen.
Opdracht aan den commies Mensenborch het cherchershuis te Visvliet te doen herstellen.
Chercher benoemd voor de molen te Siddeburen.
Chercher benoemd voor de molen te Schildwolde.
Johan van der Sande benoemd en beëdigd als chercher bij de molen in de Poeledwenger.
Eite Pieters als Chercher benoemd voor Losdorp.
In den plaats van Freerck Jans is tot chercher te Westeremden benoemd Syrck Hendricx.
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17 september 1636
10 oktober 1636
1 december 1636
27 januari 1637
31 januari 1637
7 februari 1637
5 mei 1637
12 april 1638
26 april 1638
12 mei 1638
28 mei 1638
1 juni 1638
11 september 1638
15 september 1638
27 december 1638
29 december 1638
25 januari 1639
13 februari 1639
25 april 1639
27 april 1639
30 september 1639
28 maart 1640
30 maart 1640
7 juli 1640
28 september 1640
21 november 1640
7 december 1640
december 1640
december 1640
4 april 1642
18 juli 1642
1 augustus 1642
7 oktober 1642
8 oktober 1642
4 mei 1643
22 juli 1643
15 augustus 1643
29 augustus 1643
21 oktober 1643
26 oktober 1643
11 november 1643
14 november 1643
8 januari 1644
5 juni 1644
1 juli 1644
12 augustus 1644
15 augustus 1644
15 januari 1645
28 januari 1645
30 april 1645
3 mei 1645
7 mei 1645

Abraham Jans in de plaats van Joris Arens, benoemd tot chercher aan den molen bij
den Steentilpoort.
Jurgen Peters als Chercher benoemd bij de grote meulen te Noordbroek.
Otto Luitens als Chercher benoemd te Wehe.
Edze Eppens als Chercher benoemd in Scheemderhamrik.
Idem te Scharmer Jans Lambers.
Hans Coerts benoemd tot chercher bij de molen te Delfzijl.
De schoolmeester Cornelis Jacobs te Kolham tot chercher te Midwolda.
Johan Berents te Winsum benoemd tot chercher te Wetsinge.
Aelert Harmens benoemd tot hercher te Woldendorp.
Jurien Lamberts gecontinueerd als chercher te Garnwerd.
Roelof Alberts beedigd als chercher te Garnwerd.
Idem Claes Everts, chercher bij de Nijenoordsche meule in zijn werk gecontinueerd.
Edskes Emmies benoemd als chercher te Midwolderhamrik.
In plaets van de verstorvene is tot Chercher op Uijthuistermeeden gekozen Melle
Dercx toe Warffum wonende, d’welcke den eedt daer toe staende heeft gepresteert.
Cherchers benoemd bij de drie meulens en beedigd.
Claes Jans benoemd als chercher te Appingedam.
Aiso Aisens als chercher benoemd bij de lutke moolen te Noordbroek.
Tom Dercx benoemd als chercher te den Andel - tot 25-4.
Adriaen Jacobs benoemd als chercher te Stitswerd en Hendrik Harmens te den Andel.
De te den Andel benoemde chercher Hendrik Harmens beedigd.
Benoeming van Jan Reimers als chercher te Zandeweer.
Willem Harmens als nije chercher benoemd en beedigd toe Slochteren.
Peter Jacobs benoemd als chercher te Stedum.
Verwisseling van cherchersstandplaatsen.
Beeediging van chercher Peter Hagins te Wagenborgen.
Hendrick Janssen als chercher benoemd voor Visvliet.
Emme Wijkens als chercher benoemd te Noordbroek.
Tot chercher te Midwolda benoemd Johan Potter.
De weduwe van den chercher te Marum voorlopig in dat ambt gecontinueerd.
Jan Willem benoemd tot chercher bij de olde meulen te Appingedam.
Derck Cornelis chercher te Stedum aangesteld.
Jacob Hardebrink chercher te Leens benoemd.
Inplaats van Jantien Roelefs wordt Ubel Gerkes benoemd als chercher te Opende.
De cherchers Claes Ockens, Philips Wells en Jan van der Sande worden gewaarschuwd beter hun best te doen.
Benoemd Crijn Luitiens tot chercher te Scheemderhamrik.
Hendrik Geerts als chercher benoemd bij de molens tusschen A-poort en Cranepoort.
Het verzoek van Bonne Eggens, chercher te Beerta om uitstel van verwisseling met
den chercher van Midwolde-Hamrik wordt goedgekeurd.
Het verzoek van Adriaan Jacobs chercher te Stitswerd om aldaar te blijven, wordt niet
goedgekeurd.
In plaats van Hendrik Bartels is Albert Ockens benoemd tot chercher te Woltersum.
Peter Crijns heeft de eed afgelegd voor chercher te Nieuwzijl.
Erasmus Beiler is benoemd tot chercher aan de molen achter de Prinsenstraat.
De weduwe van chercher Philips Wells wordt nog twee weken tractement toegekend.
Peter Harmen is tot chercher te Noordbroek benoemd.
Tot chercher te Noordbroek is benoemd Lubbert Derx.
Popke Alberts, Koenders Koopman wordt benoemd tot chercher aan de molen bij de
Kramerpoort.
De vrouw van de chercher, Hester Wolffins te Leens mag aanblijven als chercher.
Tot chercher benoemd te Middelstum Johan Holst van Uithuizen.
Tot cercher te Wehe benoemd Hans Hansen.
Tot cercher te Aduard benoemd Jurgen Schroeder. 29-1: eedsaflegging.
Tammo Jans is benoemd tot cercher van de Zuidermolen te Noorbroek.
Idem Jacob Brands tot chercher benoemd te Rottum.
De weduwe van Willem Jansen, cercher te Niehove, zal dit lopende jaar het cercherschap mogen waarnemen.
Gerrit Jansen is benoemd tot cercher te Scharmer.
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4 juli 1645
12 juli 1645
27 augustus 1645
13 november 1645
7 januari 1646
1 augustus 1646
9 november 1646

30 november 1647
11 maart 1648
20 maart 1648
21 april 1648
30 mei 1648
3 juni 1648
7 juli 1648

8 juli 1648
12 juli 1648
12 augustus 1648
14 augustus 1648
8 september 1648
10 januari 1649
3 juli 1649
25 september 1649

Verplaatsing van enige cherchers in het Westerkwartier; volgt een lijst.
Pachters van het gemaal Fivelingo vragen verplaatsing van twee cerchers.
Christiaen Titel als nieuwe chercher benoemd bij de molen bij de Ebbingepoort, onder
conditie.
Het verzoek van Dewe Albers, weduwe van Jan Reens, cercher te Warffum.
GS consenteren de suppliant bij provisie ende tot revocatie.
Claes Edzes nieuwe chercher Termunten.
Tot een nijen cercher tot Warffum in plaats van verstorvene is gekoren Hend.
Hoikens.
Wilderick Hayens nieuwe chercher te Eenrum.
Wildrick Hayens, chercher te Eenrum (vanaf 1646), trouwt ca. nov. 1646 N.N.,
weduwe van de vorige chercher aldaar.
Harmen Cornelis als nieuwe cercher gekoren te Usquert.
Derck Tammens nieuwe chercher bij de molen te Marum.
Popko Tammens nieuwe chercher bij de molen te Nijbert onder voorwaarden.
Claes Hermans nieuwe chercher bij de molen te Nijbert.
Den chercher Derck Barelts bij de moelen op de Mieden verzoekt reparatie aan zijn
logement.
Ubel Gerckens cercher bij de moelen tot Calepende verzoekt reparatie aan zijn logement.
Verzoek van Peter Tonnis cercher bij de molen tot Petersburen reparatie aan zijn logement.
Idem Wessel Berents cercher bij de molen tot Ulrum.
Heets Jansen cercher bij de molen tot Grotegast verzoekt reparatie aan het cherchershuis.
Molenaar Peter Brants heeft de cercher Hendrick Hermans bij de molen te Den Andel
beledigd.
De chercher Herman Everts te Bedum verzoekt reparatie van zijn provinciale cerchers
logiment.
Herman Bruins chercher bij de moelen tot Garsthuizen verzoekt reparatie van zijn
logiment.
Jan Willems chercher bij de moelen toe Siddebuiren verzoekt reparatie van zijn logiment.
Op verzoek van de pachters van het gemaal is Jan Jansen tot chercher van de molen te
Thesinge aangesteld.
Toegestaan het cercherschap aan de weduwe van Pater Jacobs, gewezen cercher te St.
Anna.
Tamme Geerts cercher bij de kleine molen te Noordbroek verzoekt om herstel aan zijn
provinciale logement.

Uit het lidmatenboek van Grijpskerk van 1652 (met dank aan Menne Glas)
Is verscheenen Gerbrant Ulbrans Meulener ende Trintije sijn wijff, inbrengende verscheiden klachten, over
Hermen Derx cercher ende Ebbe echteluiden, getsaemenlijck ledematen der gemeijnte J.C. alhijer, van d’welcke
sij door ergerlijke scheltwoorden verongelijckt zijende, van des Heeren tafel haer hadden geabsenteert, onder
andere 1e. dat Hermen gesecht hadde tegens Gerbrant, dat hij gemeent dat hij (d’Meulener ende sijn huisvrouwe)
deege lieden waeren met en warheit, maer wierde nu anders bevonden. 2de haer verweeten dat Joannes Backer
bij haer ware angeraeden om Ebbe met woorden qualijck te bejegenen. 3e dat Ebbe haer gescholden voor leugenachtige luiden. Verklaegde hijerop verstaen zijnde, hebben hijerop geantwoordt als volgt,
Op d’eerste beschuldinge, bekende Hermen soodaene woorden gesprooken te hebben, uit haestichheit, wenschende dat sulx van hem niet geschiet war. Begeerde dat sulcke redenen mochten gehouden worden, als off hij
se niet gesprooken hadde, vermits hij niet oneerlijx van d’meulenar ende sijn wijff met waerheit conde seggen.
ad. 2. Resp. niet te weeten sulx gesecht te hebben, hielde ooc darvan harlijeden niet suspect. ad. 3. Bekende Ebbe
tegens Gerbens’ dochter van leugens gesprooken te hebben, maer niet tegens hem off sijn huisvrouw Trintje, het
welcke d’voorst. clachte grootelijx hadde veroorsaeckt.
De kerkenraatt deese saeken wel overweegende, als ooc d’voorgaende onlust tuschen d’benaebarde ledematen
ontstaen, in acht neemende op d’verbitteringe der gemoederen, die sij voor d’verghaederinge, door ongestuime
woorden ende gebaerden, quaemen t’uiten, voornaemelijck Ebbe, in t’ beantwoorden van d’beschuldingen, an
d’welcke sij luiden evenswel door eigen bekentenis meerendeels schuldich bevonden wierden, heefft haer dieshalven een scherpe reprimendt gegeeven, ende darnae tot broderlijke liefde en eendrachtichheit, met verscheiden
reden uit Godts H. woordt vermaent, ende versoeninge met malcanderen, dewelcke ooc niet alleen Harmen cer-
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cher ende sijn wijff, maer ooc van Gerbrant ende Trientje nae behooren is angenoomen, net quijdtscheldinge van
d’fouten, warmeede d’verklaegde voorn. waeren beschuldicht, nae gedaene beloffte, dat sij voortaen in goede
vreede ende vriendschap solden aender malcanderen houden.
Saturni den 21 Junij 1656
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 264
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van Mattheus Hubers tot een nieuwen Cercher aegenomen Reiner
Berents dewelcke oock voorts den eedt heeft gedaen, mits vuldoende t’ gene hij bij request an voorsz Mattheus
Hubers heeft belooft.
Saturni den 30e Maij 1657
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 508
Alsoo door het overlijden van Jelte Frericx die Cerchersdienst bij die meulen tot Winsum is comen te vaceren,
hebben de Heeren Gedeputeerden de bedieninge daer van wederomme gebeneficeert aen desselffs weduwe mits
doende den eedt daer toe staende.
Lunae den 6e Julij 1657

fol. 546

Kantt: Berent Renekes Cercher gekoren - Muntendam

Mercurij den 5 Augusti 1657

fol. 574

Hans Jansen Cercher gekoren - Nijehove

Martis den 25 Augusti 1657
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 585
De Heeren Gedeputeerden hebben de versochte verplaetsinge van Lambert van Hoor cercher bij die meulen bij
de Visscher Pijpe geaccordeert tegens Jacob Adams tegenwoordig cercher bij de twie meulens in der A dwenger.
Veneris den 30e October 1657

fol. 649

Kantt: rep. an bedstede in’t cerchers logiment v. Jacob Adams

Saturni den 27 Martij 1658
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 774
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pachters van t’gemael in Fivelingo om moverende reden
verstaen, dat Claes Jansen cercher bij d’eene meulen in Appingedam tegens de bij de meulen in Fermbsum tusschen dit ende Maij anstaende effectiert sal worden verplaetset.
Lunae den 28 Junij 1658
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 834
Op t’requeste van Eijlert Eggericx Cercher bij d’Moele tot Losdorp, om noodige reparatie ant ligiment alsmede
een afdacken tot stallinge voor een koebiest. Is geapostilleert : de Commijs Engelberts wordt gelast dese versochte nodige reparatie sonder meerder te doen.
Saturni den 31 Julij 1658 fol. 855

Kantt: G. Alberts Cercher gecoren bij de buijten meulen tot Winschoote

Martis den 24e Augusti 1658
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 869
Kantt: Jacob Dercx tot Cercher gecoren - bij de buijten meulen tot Winschoot
Saturni den 4 Juny 1659
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 1045
Kantt: rep aen een Cerchers logiment
Op ‘t request van Herman Berent Cercher bij de meulen tot Uijthuisen om reparaties aen sijn logiment soo seer
vervallen is, waeraen in t’hiel jaer gien reparatie geschiet, is geapostilleert, de Commijs Engelberts wort tot dese
versocht reparatie met de mieste mesnage geauthoriseert.
Kantt: rep. an een Cerchers logiment
fol. 1045
Op ‘t requst van Herman Berents Cercher bij de meulen toe Uijthuisen om nootwendige reparatie an sijn logiment also in 6 a 7 jaren gien verbeteringe daeran geschiet, is geapostilleert, de Commijs Engelberts wort tot dese
versocht de reparatie met de meeste mesnage geauthoriseert.
Jovis den 4e Augusti 1659
Toegang 1, inventarisnummer 130, fol. 1079
Also de Cercher bij meulen tot Catmis is comen t’ overlijden; hebben d’ Heeren Gedeputeerden met deselve
dienst wederom gebeneficeert Hebel Eppens, dewelcke oock den eedt daertoe staende heeft gepresteert.
Mercury den 3 Januarij 1666
Toegang 1, inventarisnummer 132
Kantt: Cerchers gecoren - Bafflo, Pietersbuiren, Visvliet, Noorthorn, bij de meulen in de Jonc Reven Straet
Jovis den 4 Januarij 1666

Kantt: Een Cercher gecoren - Loppersum

Veneris den 5 Januarij 1666

Kantt: Cerchers gecoren - Muntendam, Tuijkerd, Scheemda
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Saturni den 6 Januarij 1666

Kantt: Cerchers gecoren - Wagenborgen, Lutkegast, Catmis

Lunae den 8 Januarij 1666

Kantt: een Cercher gecoren - Zee-rijp

Martis den 9 Januarij 1666
Kantt: Een Cerchersche continueert - Winsum
Kantt: Cerchers gecoren - Noordthorn, Winsum, Lutkegast
Veneris den 12 Januarij 1666

Kantt: Een Cercher gecoren - d’eene meulen tot Winschoten

Martis den 16 Januarij 1666
Saturni den 20e Januarij 1666
Lunae den 22 Januarij 1666

Kantt: Een Cercher gecoren - Lutkegast
Kantt: Een Cercher gecoren - Appingedam
Kantt: Cercher eedt gedaen - d’eene meulen in Appingedam
Kantt: Een Cercher gecoren - Schouwerzijl
Kantt: continuatie van een cercher - Woldendorp
Kantt: continuatie van Cercher - de eerste meulen van den Dam
Kantt: Een Cercher gecoren - Olde Hove

Martis den 30 Januarij 1666
Mercury den 31 Januarij 1666
Jovis den 1 Marty 1666

.

Veneris den 16 Martij 1666
Toegang 1, inventarisnummer 132
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van wijlen Hendrick Harmens gewesen Cercher op de Mieden wederom tot een nieuwen Cercher aldaer gestelt Jan Martens mits dat hij gehouden zal zijn des overledene 3. kleijne kinderen te onderhouden ende heeft hijr op oock voorts den eedt op de bedeninge van sijn ambt beraemt gepresteert.
Martis den 27 Martij 1666
Toegang 1, inventarisnummer 132
Kantt: verplaetsinge van Cerchers - Friesie meulen, Botterdiep, Ypen meulen
Martis den 22 Maij 1666
Lunae den 11 Junij 1666

Kantt: Cercherge gestelt - Noordtbroeck
Kantt: Cercher gekoren - Noortbroeck

Eodem Lunae den 25 Junij 1666
Toegang 1, inventarisnummer 132
Alsoo door het versterff van Hendr. van Reck desselfs charge ofte Vaendel onder de Compag. van Capt: Berent
Jan Prott is conneste vaceren hebben de Heeren Gedeputeerden devaeede weder gebeneficeert Regnier Verstalborgh.
Saturni den 30 Junij 1666
Saturni 21 Julij 1666

Kantt: Cercher gekoren - Woldendorp
Kantt: Cercher gestelt - Westerlee

Jovis den 2 Augusti 1666
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overledene Hendrick Dresel gewesenen Cercher in de
Scheemda tot eene nieuwen Cercher aldaer verkozen Hendrick Carsies welcke daerop den behoorlicken Eedt
heeft gepresteert.
Saturni den 11 Augusti 1666
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledene Beernt Dercker tot een nieuwe Cercher in den
Niesijlen gekozen Glooses Marcus, welcke daerop den gewoonlicken eedt heeft gepresteert.
Lunae den 10 September 1666
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overledenen tot eene nieuwen Cercher van Zuidhorn gekozen Wibbe Allerts, welcke daerop den behoorlicken Eedt heeft gepresteert.
Jovis den 11 October 1666
Toegang 1, inventarisnummer 133
Alsoo de Cercher tot Cropswolde tot Collector aldaer is gekoozen; hebben d’Heeren Gedeputeerden in plaetse
van denselve tot eene nieuwe Cercher tot Cropswolde gecoozen Jan Dercx welcke daerop den behoorlicken Eedt
heeft gepresteert.
Martis den 6 novembris 1666
Toegang 1, inventarisnummer 133
Alsoo de weduwe van Berent Willems Cerchersche bij de vriessen meullen tusschen ebbinge ende botteringe
poort tegenwoordich door hooge ouderdom ende lijvesswachheit onbequaam is om deselve cherche te verwaren,
hebben de Heeren Gedeputeerden tot den nieuwen cercher aldaar gecoozen meester Balthasar Leusing, welcke
daar op den gewoonlijcken eedt heeft gepresteert.
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Jovis den 8 novembris 1666
Toegang 1, inventarisnummer 133
De heeren gedeputeerden hebben in plaatse van den overledenen Hendrick Hendrix tot eene nieuwen cercher van
Siddebuiren gecoozen willem hilbrants, dewelcke daar op den gewoonlicken eedt heeft gepresteert.
Lunae den 22e februarij 1667
Toegang 1, inventarisnummer
Alsoo Jan Sebes cercher tot Ter munten is komen te overlyden hebben d’heren gedeputeerden in plaetse van den
selven toot eenen nieuwen Cercher aldaer gekoozen Abraham Jacobs, welcke daer op den behoorlicke Eedt heeft
gepresteert.
Lunae den 8 Julij 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overledenen tot een nieuwen Chercher tot Termunten gekooren Eppo Hebes, dewelcke saerop den behoorlycken Eedt heeft gepresteert.
Saturni den 24 Augusti 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
Op t’ gene by de pachtenaers vant’ gemael inde Old-ampte ter vergaderinge is geproponeert, hebben de Heeren
Gedeputeerden goetgevonden ende geresolveert, dat de cercher van de kleine meule tot Winschooten Jan Pieters
genaemt sal werden versogt, tegen de Cercher tot Woldendorp et vice versa.
Mercurij den 11 September 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledenen Reiner Jacobs tot een Cercher tot Bedum gekoren Jan Reinders, dewelcke daer op den behoorlycken Eedt heeft gepresteert.
Saturni den 5 October 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben Pieter Jeltes getrout an de Cherchersche tot Loppersum gebeneficeert met het
Cerchers ampt aldaer, waer op deselve den behoorlycke eedt heeft gepresteert.
Jovis den 24 October 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben op de resignatie van Jacob Pieters Cercher tot Middelstum in desselfs plaetse
weder gestelt, Cornelis Martens tegenwoordig Cercher by de moele tot Rottum.
Lunae den 4 November 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben tot Cercher van Rottum gekooren Jelte Jurriens, dewelcke daer op den behoorlicken Eedt heeft gepresteert.
Veneris den 22 November 1667
Lunae den 25 November 1667

Kantt: Cerchersche gecoren - Pieterburen
Kantt: Cercher gekooren - by de molen ter A

Martis den 10 December 1667
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben Bocke Uldrichs sone van de Cercher by de Meule tot Scharmer geaccordeert,
om by provisie ende voor de kranckheit ende indispositie van syn Vader de Cerchers plaetse aldaer te mogen
bedienen en verwaren, sullende by aflijvicheit van de krancke Vader, alsdan op syn persoon worden gelet.
Martis den 11 February 1668
Veneris den 13 Martij 1668

Kantt: Cercher gecoren - Meeden
Kantt: Cerchersche gecooren - Houwerzijl

Martis den 17 Martij 1668
Toegang 1, inventarisnummer 133
Kantt: verplaetsinge van Cerchers - Winschoten, Woldendorp, Muntendam, Westerlee
Saturni den 21 Martij 1668

Kantt: Cercherche gecoren - Marum

Mercurij den 15 Julij 1668
Toegang 1, inventarisnummer 133
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledene Jurrien Claessen tot Cercher by de meule tot
Uithuisermeeden gecooren Jan Vechter dewelcke daer op den behoorlicken eedt gepresteert heeft.
Veneris den 31 Julij 1668
Toegang 1, inventarisnummer 133
Op de requste van Magdelena Oltmans hebben de Heeren Gedeputeerden deselve geaccordeert, om bij aflijvicheit van haer echeman als Cercher bij de meulen tot Uithuisen te mogen continueeren.
1668
te Zuidhorn Wibbe Allerdts jongh geselle en Chercher 1741
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Lunae den 19 january 1669
Jovis den 28 Januarij 1669
Saturni den 20 Martij 1669
Lunae den 26 Aprilis 1669
Veneris den 28 Maij 1669

Kantt: Cercher gecoren - Cropswolde
Kantt: Cercherche gecontinueert - by de meulen binnen Delfzijl
Kantt: Cercher gecooren - Zuidbroek
Kantt: Cercher gecooren - Cropswolde
Kantt: Cerchersche gecontinueert - Winschoten

Veneris den 9 Julij 1669
Toegang 1, inventarisnummer 133
geaccordeert om in de provinciale hutte by de groote molen tot Noordbroeck bij de Cercher Wijpke Egges bewoont noch op haere kosten een ander Cercher Herman Jansen te mogen leggen.
Mercurij den 4 Augusti 1669

Kantt: Cercher gecoren - Rottum

Martis den 31 Augusti 1669
Toegang 1, inventarisnummer 133
Alsoo Pieter van Plancken gewesene Cercher bij de Kleine Meulen tot Noordbroeck is komende te overlijden
hebben de Heeren Gedeputeerden desselfs Weduwe in dienst bij provisie geaccordeert.
Mercurij den 10 november 1669

Kantt: Cercher gecooren - Losdorp

Jovis den 23 December 1669
Toegang 1, inventarisnummer 134
Cerchers plaetse in den Dam geresigneert ende een ander weder gecoozen
Lunae den 17 Januarij 1670
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overledenen tot een Cercher by de molen tot Uthuisen
gekozen Jannes Korfmaker, mits presterende den behoorlicken eedt.
Veneris den 4 Februarij 1670

Kantt: Cerchersche bij provisie - Garshuisen

Lunae den 7 Februarij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van Tonnijs Berents tot Cercher by de molen tot Garshuisen gestelt
Derck Tonnijs dewelcke daer op den behoorlicken eedt heeft gepresteert.
Mercury den 9 februarij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben goetgevonden ende geresolveert dat de Cercher tot Sandweer tegen die van
Oosternijlant sal worden verplaetset binnen de tijdt van een maendt, sal andersins tot sijn leedtwesen daer nae
worden versien.
Saturni den 12 februarij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
Allart p… Alberts gewesend Cercher van de molen bij Steentilpoorte is comen te overlijden hebben de Heeren
Gedeputeerden daermede wederomme gebeneficeert Berent Berents dewelcke daerop oock voorts den eedt
daertoe staende heeft gepresteert.
Jovis den 24 Februarij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben Tiake Claesen inplaetse van haer overleden moeder met het vacante cercherschap bij de Molen tot Marum bij provisie gebeneficeert, mits doende den eedt toe staende.
Lunae den 30 Maij 1670

Kantt: Cerchersche gecoren - Haren

Martis den 31 Maij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overledenen Jan Hebels tot Cercher bij de molen tot Midwolde gestelt Gerrit Hindrix, dewelcke daer op den behoorlicken eedt heeft gepresteert.
Veneris den 17 Junij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben Trijn Claesen Weduwe van Jan Alberts Cercher tot Lutkegast bij provisie
ende tot revocatie gecontinueert in den opsicht op de Mole aldaar.
ad idem de weduwe van Ubele Gerckeres Cercher tot Opende.
Saturni den 25 Junij 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledene tot Cercher bij de Noordermolen tot Noordbroeck gestelt Bonneke Saijckes dewelcke daer op den behoorlicken eedt heeft gepresteert.
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Jovis den 29 September 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben op Egbert Schults geconsereert het Cercherschap tot Haren, sullende hij sijner
vrouw en voor kinderen met het tractement behoorlick moeten opbrengen, waerop deselve den gewoonlicken
eedt heeft gepresteert.
Saturni den 5 November 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben op gedane resignatie van Jan Claesen Cercher tot Midwolde in ‘t Westerquartier tot eenen nieuwen Cercher aldaer gecoosen Wolter Jansen - mits weecklix an den afgetreden sijnen Vader
uitkerende vijf en twintich stuivers, waerop den selven den behoorlicken eedt heeft gepraesteert.
10 November 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben inplaetse van Geertruit Hindrick tot chercher van Winsum gestelt Jan Jeltes
mits dat het tractement gebruickt werde tot alimentatie van sijn moeder ende haer familie waerop derselven den
eedt op de instructie heeft gepresteert.
Lunae den 14 November 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Claessen gewesene meulenaer tot Wester Embden gebeneficeert met de
tegenwoordige vacante cerchers plaetse op Termunten, dewelck daer op voorts den eedt heeft gepresteert.
Saturni den 3 December 1670
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben Michael Wolff gestelt tot Cercher by de molen in Delfzijl, waer op deselve
den behoorlicken eedt heeft gepresteert.
Martis den 18 Julij 1671
Toegang 1, inventarisnummer 134
Alsoo Claes Panwelt Chercher bij de Marrewijx pijpe sijn ambt in handen der Heeren Gedeputeerden heeft geresigneert, is deselve resignatie angenomen.
Martis den 22 Augusti 1671
Toegang 1, inventarisnummer 134
Alsoo Claes Pauwels Cercher bij de Molen omtrent Marwijcx Pijpe sijn dienst heeft geresigneert, hebben de
Heeren Gedeputeerden daer mede weder gebeneficeert Geert Engelberts, dewecke daer op oock voorts den eedt
heeft gepresteert.
Veneris den 22 September 1671
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben Jacob Fockens getrouwt aen Trijntien Claessen Cherchersche tot Lutkegast,
met het Cerchersambt aldaer gebeneficeert, soo oock voorts den eedt daer toe staende heeft gepresteert.
Lunae den 23 October 1671
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben in Plaetse van Gebbe Jansen tot Cercher bij de Molen tot Nieukerck gestelt Ite
Onnes, dewelcke daer op den behoorlicken eedt heeft gepresteert.
Saturni den 11 November 1671
Toegang 1, inventarisnummer 134
Alsoo door het versterff van Willem Jurriens het Cercherschap bij de meulen tot Cropswolde is comen te vaceeren, hebben de Heeren Gedeputeerden daermede weder gebeneficeert Roelef Jansen tot Cropswolde, mits gevende an de weduwe van d’overledene Cercher voor gedaene reparatie an ‘t huis dertich gld, te betalen voor ende
aleer hij daer sal mogen intrecken.
Jovis den 23e November 1671
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overledenen Jan Claesen tot Cercher bij de molen tot Termunten gestelt Jan Simons, dewelcke daer op den behoorlicken eedt heeft gepresteert.
Martis den 23 Aprilis 1672
Toegang 1, inventarisnummer 134
De Heeren Gedeputeerden hebben de weduwe van de overledene Chercher tot Sandweer bij provisie in het Cercherschap van haer man gecontinueert.
Veneris den 26 Aprilis 1672
Toegang 1, inventarisnummer 134
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van overledene Cerchersche tot Marum weder gestelt Adriaen Claesen, op de Leecke woonachtich, dewelcke den eedt daer op sal hebben te presteeren.
Lunae den 29 Aprilis 1672
Toegang 1, inventarisnummer 134
Adriaen Claesen niew gestelden Cercher bij de meulen tot Marum, heeft den eedt op sijn Ambt beraemt
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gepresteert.
Martis den 4 Junij 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben Harmen Jansen tot Cercher bij de Meulen tot Eenrum gestelt, dewelcke daer
op den eedt dar toe staende heeft gepresteert.
Mercurij den 14 Augusti 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den overleden Chercher tot Niebert gecoozen Claes Egberts,
mits doende den eedt daer toe staende.
Saturni den 7 September 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben Lambert Pieters tot een Chercher bij de molen tot Marum gecoozen, dewelcke
daer op den eedt daer toe staende heeft gepresteert.
Lunae den 9 September 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben Jan Ebels bij de molen tot Visvliet, tot eenen nieuwen Cercher gecozen, dewelcke oock daer op den eedt daer toe staende heeft gepresteert.
Jovis den 10 October 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben op de vertoonde requeste van de wed. van de overledene Cercher bij de meulen
op de nieuwesijl bij provisie in het Cercherschap aldaer gecontinueert.
Mercurij den 13 November 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden continueeren de wed. van de Cercher tot Woltersum in de voorsz functie bij provisie.
Lunae den 25 November 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van den verstorvene tot Cercher bij de moolen van Steentil poorte
gestel Jan Peters, voor deesen Chercher bij het kleine molentien.
Martis den 26 November 1672
D’Heeren Gedeputeerden hebben Harmen Lollinck, in plaetse van Grietien Everts met het Chercherschap op
Houwersijl gebeneficeert, dewelcke oock voorts den eedt daer toe staende heeft gepresteert.
Veneris den 13en December 1672
Toegang 1, inventarisnummer 135
Alsoo de Cercher bij de molen tot Midwolde is komen te overlijden, hebben de heeren Gedeputeerden desselfs
weduwe bij provisie in den dienst gecontinueert.
Saturni den 11 Januarij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben Alle Janssen in plaetse van den overleden Cercherswed. an gestelt tot Cercher
bij de molen tot Wirdum mits doende den behoorlicken eedt.
Ad idem Alle Peters in plaetse van de gecasseerde tot Cercher bij de Molen tot St. Anna, mits doende den eedt
daer toe staende.
Mercurij den 5 Februarij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden hebben goetgevonden ende geresolveert dat de Cercher Jan Coops bij de molens
tusschen A ende Crane poorten, verlegt sal worden tegen Reijnder Hindricks Cercher bij het kleine molentien,
mits dat gem. Coops sonder dienst selve tractement sal genieten.
Saturni den 15 Februarij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Alberts met het Cercherschap bij de meulen tot Sandweer gebeneficeert,
ende heeft voorts den eedt daer toe staende gepresteert.
Mercurij den 5 Martij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van Wijpke Egges tot Cercher bij de molen tot Midwolda angestelt
Edzard Aijelts, dewelcke daer op den behoorlijcken eedt heeft gepresteert.
Saturni den 15 Martij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de versturvene tot Cercher bij de molen tot Winschoten an
gestelt, Onne Peters tegenwoordich Cercher bij de molen in de rijpe, dewelcke derwaerts sich sal hebben te verplaetsen ende in desselfs plaetse tot Cercher bij de molen in de rijpe Jacob Claesen, sullende hij gehouden sijn
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daerop den behoorlijcken eedt te presteeren.
Veneris den 2 Maij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Jansen Stoter met het Cercherschap bij de meulen tot Siddebuiren gebeneficeert, ende heeft daer op den eedt gepresteert.
Lunae den 12 Maij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van versturvene Balthasar Lolinge tot Cercher bij de molen bij
Ebbinge ende Botteringe poort, gecoozen, Willem Hendrick Veenhuisen, dewelcke daerop den behoorlijcken
eedt heeft gepresteert.
Saturni den 24 Maij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van overledene tot Cercher bij de moolen van het Zandt angestelt
Ubel Jacobs Lantinge, dewelcke daerop den behoorlijcken eedt heeft gepresteert, sullende hij weecklijx an Meerten Peters een gulden hebben te geven, met d’eerste vacerelende Cherchers plaetse sal zijn gebeneficeert.
Veneris den 30 Maij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
Alsoo d’Heeren Gedeputeerden den weduwe van Lambert Goor bij provisie tot Cercherche bij de 2 meulen om
trent het papenpoortie hebben gecontinueert, dewelcke qualijcken van hare sullen comen bewaert worden; hebben haer Ed: Mog. verstaen dat gesechte weduwe tegens Jan Pieters Cercher bij de molen van omtrent Steentill
poorte sal worden verplaetset.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van versturvene tot Cercher bij de moolen van Woldendorp aengestelt Meerten Pieters ende heeft deselve den behoorlijcken eedt gepresteert.
D’Heeren Gedeputeerden hebben de Weduwe van Lambert van Goor bij provisie gecontinueert in de bedieninge
van Cerchersplaetse bij de drie moolen.
Mercurij den 4 Junij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
Alsoo Ubel Jacobs Lantingh afstant heeft gedaen van ‘t Cercherschap bij Leermenster ende Zandtster Meulen,
hebben de Heeren Gedeputeerden in desselfs plaetse tot Cercher gecoozen Hendrik Jacobs; welcke daerop den
behoorlijcken Eedt heeft gepresteert.
Veneris den 13 Junij 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetze van de overledene Cerchers mede tot Cercher bij de molen Opende
angestelt Joost Jacobs, mits dat hij gehouden sal sijn sijne minderjarige susters ende broeders bij sich ‘t onderhouden, ende den behoorlijcken Eedt te presteeren.
Lunae den 23 Juny 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetze van de weggeloopene tot Cercher tot Noordtbroeck an de Zuidermole gestelt Jacob Hillebrants.
Lunae den 17 November 1673
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de versturvene tot Chercher van Wagenborgen aengestelt Jan
Janssen, dewelcke daer op den behoorlijcken Eedt heeft gepresteert.
Martis den 20 Januarij 1674
Toegang 1, inventarisnummer 135
D’Heeren Gedeputeerden hebben Gerrijdt Veranders tot Chercher bij de meulen naest aen den Timmerwerff
aengestelt, dewelcke daerop den Eedt daertoe staende heeft gepresteert.
1680, 8 september
lidmaat met attestatie te Noordhorn
Martien Janssen huijsvrouw van Jan Jans chercher van Nijehove (vertrocken den juni 1682).
Den 17 Augusti 1683 is overleden Cornelijs Broerkes sarcher.
18 December 1684
Toegang 1, inventarisnummer 142
De Heeren Gedeputeerden gelasten d’luiden so de Cerchershutte tot Wetsinge muchten bewonen voor Lammert
Dillina nieuw aengestelde Cercher aldaer aenstonts op te ruimen en te verlaten.
Vendris den 25 January 1689
Toegang 1, inventarisnummer 145
De Heeren Gedep hebben in plaetse van d’ overleden wederom aengestelt Peter Frericks tot Cercher bij de Mole
tot Garshusen, mits doende den behoorlicken eedt.
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Lunae den 27 January 1690
Toegang 1, inventarisnummer 145
De Heeren Gedeputeerden verstaen dat Abraham Martens de dienst van chercher plaetse tot Holwierda van nu
tot aenstaende Maij sal hebben waer te nemen, dewelcke daer op voorts den behoorliken eedt heeft gepresteert.
Jovis den 8 Maij 1690
Toegang 1, inventarisnummer 145
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overleden wederome aengestelt Lubbert Davids tot Cercher
bij de meule tot Haren, mits doende den behoorliken eedt.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van d’overledene wederom aengestelt Jacob Thomas tot Cercher bij
de meule op de Grotegast, mits doende den behoorliken eedt.
Heeft Hendrick Sywerts den behoorliken eedt als Cercherbij de Meule tot Onderdendam gepresteert.
1694, Junij die 17
Na voorgaande ondersoekinge sijn geadmitteert Cornelis Jans cercher en Roelefien Roelefs sijn huijsvrou.
1699, 28 juli (in de marge: L. Hovinck verkoop van eenig garstenmeel en gorte geaccordeert). Toegang 1, inventarisnummer 151
Veneris den 28 Julii 1699.
De Heeren Gedeputeerden hebben Lamb. Hovinck pagtenaer van het gemael in de Stad de verkoop van eenigh
garsten meel, en gorte ingevolge het 32 art. der gen. ord. ad usum jus habentis geaccordeert.
1699, 20 september (in de marge: Jan Wijers Chercher tot Peterbuiren). Toegang 1, inventarisnr. 151
Mercurij den 20 September 1699.
De Heeren Gedep. hebben op de nominatie van de Hr. Renghers, in plaetse van de overleedene, Jan Wijers weederom tot Chercher bij de molen tot Peeterbuiren angestelt.
1699, 21 september (in de marge: J. Wiers 80 gl. an de Hr. v. Dijxterhuis sal moeten refunderen). Toegang 1,
inventarisnummer 151
Jovis den 21 September 1699.
De Heeren Gedep. hebben verstaen, dat Jan Wijers angestelde chercer tot Peeterbuiren van de Hr. van Dijxterhuis sal moeten refundeeren soodaene 80 gl. als an de overledene chercer aldaer ingevolge acte van den . . sijn
verschooten.
(in de marge: versoek van R. Berents)
De Heeren Gedep. hebben op t versoek van Reinder Beerents chercher tot Scharmer deselve geaccordeert, om
sonder verplaatsinge dit anstaende winter aldaer te moogen blijven.
1699, 30 oktober (in de marge: insinuatie van Wolter Geerts mulder in de Vierbuiren). Toegang 1, inventarisnummer 151
Martis den 30 October 1699.
Op het geprooponeerde ter vergaderinge hoe dat Wolter Geerts mulder in de Vierbuiren [Losdorp - bdp] in de
tijt van eenige weecken sijn moolen niet hadde gebruickt, maer de selve tot groote schaede van het collect en
ongerijff der ingeseetenen aldaer stille laeten staen, en daer beneevens de moolen tot Catmes hadde angekoft,
ende voors. ingeseetenen daer door wilde obligieeren, haar koorn tot haer seer groot ongemakt tot Catmes ter
moolen te brengen, waer op gedelibereert, hebben de Heeren Gedep. verstaen, dat de mulder Wolther Geerts sal
worden ingesegt, en gelastet sijn moolen in de Vierbuiren tot gerijff der ingeseetenen, in de tijt van 4 weecken
nae insinuatie deeses weederom in staet te moeten brengen, ofte an een ander overdraegen, off bij faute van sulx
op de verdere klagten der ingeseetenen, daer in sal worden gedisponeert, als bevinden sullen te behooren.
1699, 15 november (in de marge: req. van Rencke Claessen). Toegang 1, inventarisnummer 151
Mercurij den 15 November 1699.
Op het req. van Rencke Claessen Chercersche bij de moolen tot Thesinge hebben de Hr. Gedep. deselve geaccordeert, om de Chercersplaetse aen eener Harmen Peeters onder restitutie van 60 gld. soo deselve op de Chercershutte volgens acte van den 1 November 1688 heeft verschooten te moogen transporteeren, mits doende den
Eedt daer toe staende.
1699, 23 november (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 151
Jovis den 23 November 1699.
Heeft Harmen Peeters den Eedt als Chercer tot Thesinge gepresteert.
1699, 14 december (in de marge: transport van de Cherchers plaetse agter t prov. tugthuis an Zacharias van
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Holl). Toegang 1, inventarisnummer 151
Jovis den 14 December 1699.
De Heeren Gedep. hebben de wed. van Gerrijt Sanders Chersersche bij de moolen agter het prov. tugthuis, geaccordeert, om her Cherchers plaetse an Zacharias van Holl te moogen transporteeren, mits doende den Eedt daer
toe staende.
1699, 15 december (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 151
Veneris den 15 December 1699.
Heeft Zacharias van Hol den Eedt als Chercher bij de moolen agter het prov. tugthuis gepraesteert.
1700, 8 januari. Toegang 1, inventarisnummer 151
Lunae den 8 Januarij 1700.
De Heeren Gedep. hebben ter nominatie van de Hr. van Middelstum Gerrit Willems in plaetse van de overleedene tot Chercer bij de moolen tot Usquert angestelt, dewelcke daer op den Eedt, daertoe staende heeft gepraesteert.
1700, 1 februari (in de marge: an de Chercer tot Pieterbuiren). Toegang 1, inventarisnummer 151
Jovis den 1 Febrarij 1700.
Na voorgaende deliberatie hebben de Heeren Gedep. goedgevonden de nieuwe angestelde Chercer tot Pieterbuiren te gelasten dat deselve ingevolge acte inwendig veertijn daegen an de Hr. van Dijxterhuis het restant nog
schuldig op sijne behuisinge sal hebben te voldoen, off bij ontstentenisse van dien, sullen de Heeren Gedep. een
ander Chercer in sijn plaetse stellen.
1700, 12 maart (in de marge: verplaetsinge van de Chercer). Toegang 1, inventarisnummer 151
Martis den 12 Maart 1700.
De Heeren Gedep. hebben de verplaetsinge van de Chercer van Kroddebuiren nae Losdorp en weederom die van
Losdorp nae Kroddebuiren geaccordeert.
1700, 10 juni (in de marge: Hr. van qr. versogt en gecomm. angaende de Chercer hutte bij de Stadts hoven).
Toegang 1, inventarisnummer 151
Lunae den 10 Junij 1700.
De Heeren van t quartier worden versogt ende gecommitteert om beneevens de Commis Veltman de Chercers
hutte bij de nieuwe meulen an de Stadts hoven in oogenschijn te neemen ende de selve op de bequaemste wijse
te doen verleggen.
1700, 27 juni (in de marge: H. Horstman Chercer tot Bedum). Toegang 1, inventarisnummer 151
Jovis den 27 Junij 1700.
De Heeren Gedep. hebben in plaetse van de overleedene weederom tot Chercer bij de moolen tot Bedum angestelt Hendr. Horstman mits doende den eedt daer toe staende.
De Heeren Gedep. hebben in plaetse van de overleedene weederom tot Chercer bij de moolen tot Niekerck angestelt . . .
1700, 15 juli (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 151
Lunae den 15 Julij 1700.
Heeft Hendrick Horstman den Eedt als angestelde Chercer tot Bedum gepresteert.
1700, 27 juli (in de marge: req. van Harmen Peeters). Toegang 1, inventarisnummer 151
Veneris den 27 Julij 1700.
Op t req. van Harm Peeters Chercer bij de moolen tot Theesinghe ten eijnde sijn tractement alle ½ jaer soo ten
deele van de Coll. aldaer geniet, het resteerende alhier door de part. ontf. magh worden betaelt, waer op gedelibereert, hebben de Heeren Gedep. het gedaene versoeck geaccordeert.
1700, 2 december (in de marge: Peeter Tammens Chercer). Toegang 1, inventarisnummer 152
Lunae den 2 december 1700.
De Heeren Gedep. hebben Peeter Tammens in plaets van de overleedene Chercer tot Finserwolt weederom tot
Chercer aldaer angestelt, mits presteerende den behoorlijcken Eedt.
1700, 5 december (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 152
Jovis den 5 december 1700.
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Heeft Peeter Tammens den eedt als Chercer gepresteert.
1700, 5 december (in de marge: Adv. prov. gecommitteert). Toegang 1, inventarisnummer 152
Mercurij den 11 december 1700.
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedep. de Adv. prov. ten laste en Costen van de molenaer van Eendrum gecommitteert om met een bequaem persoon hem nae Eendrum te begeeven en oogenschijn
te neemen en te meeten off de molen soo nu tot pelten werdt gesettet, hem te nae is koomende, mits doende van
de Heeren Gecomm. soo reedts bij apostille sijn genomineert, van deese bevindinghe rapport.
1700, 31 december (in de marge: molenaer van t hoogesant gelast). Toegang 1, inventarisnummer 152
Martis den 31 december 1700.
De molenaer van het Hoogesandt wort gelastet, anstonts nae insinuatie deeses de resp. deuren van de wel toe
te maecken en het slot te hangen an de sijde van de chercers hutte off bij ontstentenisse sal daer in tot sijn
leedweesen werden versien.
1701, 19 februari. Toegang 1, inventarisnummer 152
Saturni den 19 febr. 1701.
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedep. goedgevonden ende verstaen dat Hilletien
Aljes op de acte van den 12 meij 1686 in de plaetse van haer overleeden man als Chercersche bij de molen op
Delfzijll sal continueeren mits doende den eedt daer toe staende.
1701, 3 maart (in de marge: Hilletien Aljes Chercersche). Toegang 1, inventarisnummer 152
Jovis den 3 mart. 1701.
De Heeren Gedep. hebben in plaetse van de overleedene Luitien Aljes weederom tot Chercersche bij de meulen
van Delfzijll angestelt desselfs wed. Hilletien Aljes, dewelcke daer op den eedt heeft gepresteert.
1701, 21 maart (in de marge: Hindrickien Hendrix Chercersche tot Garnwert). Toegang 1, inventarisnr. 152
Lunae den 21 mart. 1701.
De Heeren Gedep. hebben in plaetse van de overleedene paus Egberts, weederom tot chercersche bij de molen
tot Garnwert, angestelt desselfs wed. Hindrickien Hendrix mits doende den eedt daer toe staende.
1701, 23 maart (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 152
Mercurij den 23 mart. 1701.
Heeft Hindrickien Hendrix den Eedt als Chercersche bij de moolen tot Garnewert den eedt heeft gepresteert.
1701, 2 juni (in de marge: verplaetsinge). Toegang 1, inventarisnummer 152
Jovis den 2 Junij 1701.
De Heeren Gedep. hebben ter instantie der pagtenaer van t gemael in hunsingo en t westerqrt. de verplaetsinge
van de Chercer bij de molen tot Cloosterburen nae Nijezijll, en weederom van de molen tot Niezijll nae Cloosterburen geaccordeert.
1701, 20 juni (in de marge: verplaetsingen). Toegang 1, inventarisnummer 152
Lunae den 20 Junij 1701.
De Heeren Gedep. hebben ter instantie der pagtenaeren van t gemael in hunsingo en westerqrt. de Chercer bij de
molen tot Cloosterbuiren geordonneert, om ingevolge acte van den 2 deeses hem inwendigh drie mael 24 uijren
nae insinuatie deeses nae Niezijll te verplaetsen, bij poena van cassatie.
De Chercer bij de molen tot Niezijll na Cloosterburen ad idem.
1701, 28 juni (in de marge: Jan Wessels Chercer bij de molen tot Farmssum). Toegang 1, inventarisnummer 152
Martis den 28 Junij 1701.
- - - hebben in de plaetse van de overleedene weederom tot chercer bij de moolen tot Farmssum angestelt Jan
Wessels, mits doende den eedt daer toe staende.
1701, 30 juni (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 152
Jovis den 30 Junij 1701.
Heeft Jan Wessels als angestelde Chercer bij de moolen tot Farmssum den eedt daer toe staende gepraesteert.
1701, 11 augustus (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 152
Jovis den 11 Aug. 1701.
Heeft Jan Luijes als angestelde Chercer bij de molen in Marwijcks dwenger den eedt daer toe staende
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gepresteert.
1701, 3 oktober (in de marge: chercer). Toegang 1, inventarisnummer 152
Lunae den 3 Oct. 1701.
De Heeren Gedep. hebben Jan Luies als Chercer bij de molen tot peterbuiren angestelt.
De Heeren Gedep. hebben Jacob Geerts tot Chercer bij de molen in Marwids dwenger angestelt, mits doende den
eed daer toe staende.
1701, 4 oktober (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 152
Martis den 4 Oct. 1701.
Heeft Jacob Geerts als angestelde Chercer bij de moolen in Marwids dwenger den eed daer toe staende gepresteert.
1701, 19 november (in de marge: Meerten Jacobs Chercer). Toegang 1, inventarisnummer 153
Saturni den 19 November 1701.
De Heeren Gedep. hebben in plaetse van de voorige chercer tot Winschoot weederom tot chercer aldaer angestelt
de perssoon van Meerten Jacobs mits presteerende den eedt daer toe staende.
1701, 21 november (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 153
Lunae den 21 November 1701.
Alsoo Meerten Jacobs den eedt als Chercer heeft gepresteert is sulx geteickent.
1701, 5 december (in de marge: rapport van Adv. prov.). Toegang 1, inventarisnummer 153
Lunae den 5 December 1701.
Gehoort het rapport van Adv. prov. de welcke ingevolge en tot voldoeninghe van de acte van last in dato den 28
september jongst, op de req. van de chercer Hindr. Horstman verleent, hem hadde geinformeert, over de injurien
en resistentie gemelte chercer den 26 september jongst in het bedrijf van sijn ambt door het schelden van voor
een oude duivel en schorck als anders door de molenaer desselfs vrouw en eenen huisman Duirt Duirts genaemt
angedaen en geleesen zijnde de attestatie van gem. chercer hebben de Heeren Gedep. het gemelte rapport in
behoorlijcke deliberatie hebbende gelegt, en gelet waer op stonde gelet te worden en geconsidereert sulx ten
eenemael strijdigh te zijn teegens het 16. art. van de chercers instructie de molenaers huisvr. in gem. 16 art. gecondemneert, om verkortet de Adv. prov. sijn actie teegen de molenaer en de huisman Duirt Duirts, welcke ten
dien eijnde bij mandate sullen werden geactioneert, en is verstaen dat de gesequestreerde boonen ingevolge het
32 art. der gen. ord. ad usum jus habentis sullen werden verkoft.
1701, 8 december (in de marge: Derckien Jans cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 153
Jovis den 8 December 1701.
De Heeren Gedep. hebben weederom tot chercersche in de vacante plaetse bij de molen in de Jonckerenstraet
angestelt de persoon van Derckien Jans mits doende den eedt daer toe staende.
1701, 21 december (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 153
Lunae den 21 December 1701.
Alsoo Derckien Jans den eedt als Chercersche heeft gepresteert is sulx geteickent.
1702, 19 januari (in de marge: req. van molenaersvrouw van Bedum). Toegang 1, inventarisnr. 153
Jovis den 19 Jan. 1702.
Geleesen de req. van de molenaersvrouw Bedum en daerop gehoort het rapport der Heeren Gecomm. soo de
chercer, molenaer, en desselfs huisvrouw van Bedum over de quade bejeegeninghe an de chercer gedaen, naeder
hadden verstaen, hebben de Heeren Gedep. de voorighe sententie van
jongst altereerende des molenaersvrouw in een amende van vijftigh car. gl. gecondemneert, booven de costen door de adv. prov. en de chercer
aldaer gedaen.
1702, 13 april (in de marge: verplaetsinghe van chercers). Toegang 1, inventarisnummer 153
Jovis den 13 April 1702.
De Heeren Gedep. hebben ten versoecke van de pagtenaeren van het gemael in den Oldampte de verplaetsinge
van de Chercer van Winschoot, na Midwolde en van Midwolda na de Beerta, en van de Beerta na Winschoot
geaccordeert, welcke deesen ten dien eijnde zal werden geinsinueert.
1702, 11 mei (in de marge: Last an de Adv. prov.). Toegang 1, inventarisnummer 153
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Jovis den 11 Maij 1702.
Op t geproponeerde ter vergaederinghe hebben de Heeren Gedep. de Adv. prov. gelastet Jan Dercks molenaer tot
Appingadam en sijn knegt Lucas mitsgaeders Pieter Harckens backer aldaer, bij mandate te actioneeren.
(in de marge: Last an de chercer in de Beerta).
De Heeren Gedep. hebben goedgevonden de chercer in de Beerta mits deesen te gelasten binnen tweemael 24
uijren na insinuatie deses, ingevolge an hem vertoonde acte der Heeren Gedep. van daer ter vertrecken en nae
sijn geassigneerde molen tot Winschoot te begeeven, bij poena van cassatie.
1702, 17 mei (in de marge: insinuatie an de chercer in Appingadam). Toegang 1, inventarisnr. 153
Mercurij den 17 Maij 1702.
De Heeren Gedep. in ervaeringe gekomen zijnde dat de chercer van Appingadam Rotger Muats hem laestmael in
de stad geweest zijnde onbehoorlijcken hadde gecomporteert, hebben goedgevonden den selven mits deesen te
gelasten om de daelder soo van de boeckhouder der armen hadde ontfangen, binnen 24 uijren nae insinuatie
deeses te restitueeren, ende sigh in het toekoomende van sulcke off diergelijcke comportementen hebben te wagten, ofte dat de selve van sijn cherchersplaetse zal worden geremoveert.
1702, 13 juni (in de marge: comm. Veltman). Toegang 1, inventarisnummer 153
Mercurij den 13 Junij 1702.
De Commis Veltman word gelastet de chercers hutte bij de molen tot Cropswolde als meede alle andere soo
bouwvalligh zijn, en noodwendigh moeten werden gerepareert, in oogenschijn te neemen en daer van ter vergaderinge rapport te doen.
1702, 27 juli (in de marge: de pagtenaeren van t gemael in westq. en oldampten). Toegang 1, inventarisnr. 153
Jovis den 17 Julij 1702.
De Heeren Gedep. hebben op t versoeck der pagtenaeren van t gemael in t Westerq. en de Oldampten 1mo Julij
1702 ingegaen, de verplaetsinghe van de Chercer bij de moolen tot Garnwert, bij de molen op de Venne tot Winschoot, ende van die op de Venne tot Winschoot weederom nae Garnwert geaccordeert.
(in de marge: de pagtenaeren van t gemael in de oldampten).
De Heeren Gedep. hebben op t versoeck der pagtenaeren van t gemael in de Oldampten 1mo Julij 1702 ingegaen, de verplaetsinghe van de Chercer bij de molen tot Finserwolt, nae de Beerta, ende die van Beerta weederom nae Finserwolt geaccordeert.
1702, 2 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 153
Lunae den 2 Oct. 1702.
De Heeren Gedep. hebben Jan Janssen geaccordeert om sijn chercers plaetze bij de molen tot Hilliger- en Westerlee op de persoon van Jan Menckes te mogen transporteeren, mits doende den eed daer toe staende en an de
gew. chercher Jan Janssen weeckelijx uijtkeerende een daelder.
1702, 3 oktober. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 153
Martis den 3 Oct. 1702.
Alsoo Jan Menckes als Chercer bij de moolen tot Hilliger- en Westerlee den eedt daer toe staende heeft gepresteert, is sulx geteickent.
1703, 8 februari. (in de marge: Peeter Cornellis chercer). Toegang 1, inventarisnummer 153
Jovis den 8 Febr. 1703.
De Heeren Gedep. hebben op het versoeck en vriewillige resignatie van Hans Janssen weederom in des selfs
plaetze tot chercer bij de molen tot Bafloo angestelt, Peeter Cornellis, mits Hans Janssen geduirende sijn leeven
uijt het chercers tractement van Peeter Cernellis weeckelijx zal trecken en genieten een daelder doende daer
beneevems voorschr. Peeter Cornellis den eed daer toe staende en borge stellende voor de collectpenningen.
(in de marge: Tonnis Peeters chercer)
- - in de plaetse van de overleedene weederom tot chercher bij de molen tot Farmssum angestelt Tonnis Peeters,
mits doende den eed daer toe staende.
(in de marge: Jan Hesterman chercer)
- - in de plaetse van de overleedene weederom tot chercher bij de molen tot Woltersum angestelt Jan Hesterman,
mits doende den eed daer toe staende.
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1703, 8 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 153
Lunae den 12 Febr. 1703.
Heeft Tonnis Peeters nae gepraesteerden Eedt van suiveringe den eedt als angestelde chercer tot Farmssum gepraesteert.
1703, 15 februari. (in de marge: transport van chercersplaetze). Toegang 1, inventarisnummer 153
Jovis den 15 Febr. 1703.
De Heeren Gedep. hebben Lourens Rippers chercer tot Nijbert geaccordeert, om sijn cherchersplaetze te transporteeren op de persoon Derck Wijggers, mits doende den eed daer toe staende.
1703, 17 februari. (in de marge: transport van chercersplaetze). Toegang 1, inventarisnummer 153
Saturni den 17 Febr. 1703.
Derck Wijggers als chercher tot Nijbert ad idem.
1703, 7 maart. (in de marge: Hindr. Harteken chercer). Toegang 1, inventarisnummer 154
Mercurij den 7 Mart. 1703.
De Heeren Gedep. hebben in de plaetze van de overleedene weederom tot chercer bij de molen tot Whee angestelt Hindr. Harteken, mits doende den eedt daer toe staende.
1703, 8 maart. Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 8 Mart. 1703.
De Heeren Gedep. hebben ter instantie der pagtenaeren van t gemael in Hunsingo qr. de verplaetsinge van de
chercer bij de molen tot Uijthuisen nae Whee, ende weederom van die van Whee nae Uijthuisen geaccordeert.
1703, 12 maart. (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 12 Mart. 1703.
Alsoo Geert Hindr. Harteken deen eedt als chercer bij de moolen van Uijthuisen heeft gepraesteert, is sulx geteijckent.
1703, 17 maart. (in de marge: verplaetsinghe). Toegang 1, inventarisnummer 154
Saturni den 17 Mart. 1703.
Op het gemoveerde ter vergaederinge hebben de Heeren Gedep. haere apostille van den 15 deeses angaende de
verplaetsinge van de chercer van Uijthuisen nae Middelstum weederom intreckende verstaen dat de chercer van
Uijthuisen nae Whee zal werden verplaetst.
1703, 20 maart. (in de marge: versoeck der pagtenaeren van t gemael in Hunsingo qr.). Toegang 1, inventarisnummer 154
Martis den 20 Mart. 1703.
De Heeren Gedep. hebben op t versoeck der pagtenaeren van t gemael in Hunsingo qr. nae voorgaende deliberatie goedgevonden ende verstaen, dat de Chercer bij de molen tot Uijthuisen nae Winssum en die van Winssum
nae Whee zal worden verplaetst, en over sulx de apostille van den 15. en acte van den 17 deeser, angaende de
verplaetsinge van de chercer van Uijthuisen nae Middelstum en Whee, in soo verre weederom weesen ingetrocken.
1703, 14 mei. (in de marge: de goederen van Roeloff Meijer tot Zuidbroeck geinventariseert). Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 14 Maij 1703.
De Heeren Gedep. hebben verstaen dat door de adv. prov. met kennissse van t gerichte ter plaetze zal werden
geconsigneert, geinventariseert en gesequestreert, de goederen van de chercher Roeloff Meijer tot Zuidbroeck.
(in de marge: Cap. Gew. gelast)
De Cap. Gew. off des selfs Lnt. worden gelastet, met kennisse van het gerigte ter plaetze te apprehendeeren en
herwaerts in confinatie te brengen Roeloff Meijer chercer tot Zuidbroeck.
1703, 16 mei. Toegang 1, inventarisnummer 154
Mercurij den 16 Maij 1703.
De Adv. prov. word geauthoriseert, een bequaem persoon bij de molen tot Zuidbroeck te stellen, om de chercers
plaetze aldaer bij provisie waer te neemen.
1703, 22 mei. Toegang 1, inventarisnummer 154
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Martis den 22 Maij 1703.
Gedelibereert sijnde over de sententie der Heeren Gecomm. reviseur van den . . . kragt welcke Roeloff Meijer
chercer tot Zuidbroeck teegenwoordigh geconfineerde bij de prov. gew. van weegens maleversatien en ontrouwigheeden in ‘t bedrijff van sijn ampt gepleegt, in de poena van het 14 art. van de chercers instructie en 2de van
den placcate waer gecondemneert, en daer op gehoort het rapport der Heeren Gecomm. van t qr. dewelcke
voorsr. chercer hadden geexamineert, en daer beneevens de pagtenaer van t gemael in den Oldampte verstaen,
hebben de Heeren Gedep. van weegens desselfs ouderdom gratie voor rigeur van regte praefereerende de geconfineerde Roeloff Meijer mits deesen van sijn dienst als chercer gecasseert, ende van de 80 gl. op de hutte verschooten vervallen verklaert, condemneerende den selven verders in de costen van confinatie als meede over het
ophaelen van des selfs persoon gevallen waer op de selve uijt sijn confinatie zal worden ontslaegen.
1703, 9 juni. (in de marge: Harmen Hovinck chercer). Toegang 1, inventarisnummer 154
Saturni den 9 Junij 1703.
De Heeren Gedep. hebben in plaets van de afgeweesene weederom tot chercer bij de molen tot Suidbroeck angestelt, Harmen Hovinck, die daer op den behoorlijcken eedt heeft gepraesteert.
(in de marge: vacante chercers plaetse tot Siddebuiren aen de raedshr. Wolthers).
De Heeren Gedep. hebben de vacante chercers plaetze bij de molen tot Siddebuiren gelaeten ter dispositie van de
raedshr. Wolthers.
1703, 12 juni. (in de marge: rapport van adv. prov.)
Martis den 12 Junij 1703.
Nae gehoorde rapport van de adv. prov. rat. off. raeckende de genoomene informatien omtrent het gepasseerde
tot Farmssum tusschen Focco Jans backer ende de mulder en chercer aldaer hebben de Heeren Gedep. verstaen
dat teegens des selve bij mandate zal worden geprocedeert.
1703, 14 juni. (in de marge: versoeck van Harmen Hovinck). Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 14 Junij 1703.
De Heeren Gedep. hebben op t versoeck van Harmen Hovingh angestelde chercer tot Zuidbroeck denselve om
reedenen ten req.te vermelt, geaccordeert om sijn chercers plaetze tot meij 1704 aenstaende door een bequaem
persoon te laeten bedienen mits doende deselve den eedt daer toe staende.
1703, 2 juli. Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 2 Julij 1703.
Alsoo Arend Menckes als provisionelijck sullende bedienen de chercers plaetze voor Harmen Hovinck bij de
molen tot Zuidbroeck den eed daer toe staende in handen van de secret. Rappardus als specialijck volgens apostille van den 30 Junij jongst, tot deesen geauthoriseert, heeft gepraesenteert, word sulx geteeckent.
1703, 9 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 9 Aug. 1703.
De Heeren Gedep. accordeerende de verplaetsinghe der beijde chercers bij de molen van Appingadam, sullende
deesen tot haer narigtinghe worden geinsinueert.
1703, 23 augustus. (in de marge: Last aen de chercer tot Thesinghe). Toegang 1, inventarisnr. 154
Jovis den 23 Aug. 1703.
De Heeren Gedep. hebben op de klagten der pagtenaeren van t gemael in Fivelingo qr. de chercer tot Theesinge
geordonneert om sijn wooninghe in het loegh te abandonneeren ende in de chercers hutte bij de moolen te gaen
woonen om sijn functie aldaer nae behooren te konnen waerneemen ten welcken eijnde hem deesen zal worden
geinsinueert, om hem anstonts daer nae te reguleeren.
1703, 31 augustus. (in de marge: Wigbold Lammers chercer). Toegang 1, inventarisnummer 154
Veneris den 31 Aug. 1703.
De Heeren Gedep. hebben in plaets van de overleedene chercer in de Stadt, weederom tot chercer angestelt,
Wigbold Lammers, mits praesteerende den behoorlijcken eedt.
1703, 6 september. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 6 Sept. 1703.
Heeft Wigbold Lammers als angestelde chercer bij de moolen tot Veendam den eedt daer toe staende gepraesteert.
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1703, 10 september. (in de marge: Last an Adv. prov.). Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 10 Sept. 1703.
De Adv. prov. word gelast, sigh op het spoedigste en nauwkeurigh verder te informeeren over het maecken en
gebruicken van handmolens in de oldampten, met recommendatie aen alle diegeene dewelcke eenige kennisse
daer van mogten hebben en door gem. Adv. prov. ondervraegt werden, de volkoomene waerheijt dien angaende
te seggen, en genoeghsame openinghe te doen, off dat bij manquement van sulx den Adv. prov. door deesen zal
sijn geauthoriseert, die welcke gepraesumeert werden, jets van het boovenstaende te weeten met kennisse van het
gerighte ter plaetze te doen apprehendeeren en herwaerts in confinatie te senden.
1703, 17 september. (in de marge: Derck Clooster chercer). Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 17 Sept. 1703.
De Heeren Gedep. hebben tot de vacante chercers plaetze bij de moolen tot Cropswolde angestelt, Derck Clooster, mits doende den eed daer toe staende, dewelcke nogh staende vergaderinghe heeft gepraesteert.
1703, 20 september. (in de marge: rapport der Hr. Gecomm. angaende Jur. Geerts kleinsmidt). Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 20 Sept. 1703.
Gehoort het rapport der Heeren Gecomm. dewelcke Jurrien Geerts kleinsmidt tot Winschoot teegenswoordigh
geconfineerde bij de prov. Gew. eenige maelen hadden geexamineert, ter oorsaecke deselve hem hadde onderstaen seeckere soorte van handmolens te maecken en in deese prov. te verkoopen, strijdigh tegens de gen. en
part. ordonn. en placcate van den 7 Mart. 1698, hebben de Heeren nae voorgaende deliberatie de geconfineerde
Jurrien Geerts, ten gevolghe het 11 art. van t gemael tweede van den placcate, als meede placcate van den 7
Mart. 1698, in de breucke van hondert rijxdaelders booven de mijsen van Justitie gecondemneert ende verder de
Heeren Gecomm. versogt ende geauthoriseert, om te sien off de geconfineerde dienangaende tot geen nader
bekentenisse kan worden gebragt.
1703, 24 september. (in de marge: Last an Adv. Prov.). Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 24 Sept. 1703.
De Adv. Prov. Crous word gelast, de molenaer tot Bedum over verscheijden overlast de chercer angedaen, bij
mandate te actioneeren.
1703, 2 oktober. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 154
Martis den 2 Oct. 1703.
Heeft Grietien Peeters huisvr. van D. Clooster angestelde chercer tot Cropswolde, den eedt op het chercers ampt
staende gepraesteert.
1703, 5 oktober. (in de marge: Catharina Sophia Haecks chercersche). Toegang 1, inventarisnr. 154
Veneris den 5 Oct. 1703.
De Heeren Gedep. hebben in de plaetze van de overleedene weederom tot chercersche bij de molen tusschen
Craene en A poorte angestelt, Catharina Sophia Haecks, mits doende den eed daer toe staende.
1703, 10 oktober. (in de marge: Catharina Sophia Haecks chercersche). Toegang 1, inventarisnr. 154
Mercurij den 10 Oct. 1703.
De Heeren Gedep. hebben de chercersche Catharina Sophia Haeck geaccordeert, om haer chercers plaetze door
de wed. van Lubbert Davids, te mogen laeten bedienen, en heeft daerop die wed. de eedt op het ampt staende
gepraesteert.
1703, 11 oktober. (in de marge: req. van ingesetenen van Scheemda en Eexta). Toegang 1, inventarisnr. 154
Martis den 11 Oct. 1703.
Op het ingedient req. van de ingesetenen van Scheemda en Eexta, hebben de Heeren Gedep. de selve geauthoriseert, om geduirende de tijt dat de omvergewaeijde moolen aldaer weederom in staet werdt gebragt, te moogen
gaen en haer coorn laeten breecken op de molens van Midwolda, Winschoot off Westerlee, soo nogtans dat jeeder sal laeten teijckenen, ten collecte, bij welcke van de drie meulens hij sigh will houden, sonder als dan op een
ander te moogen gaen, en eerst an het collect van de Scheemda en Eexta haer coorn verimposten, en werd voorts
de tijt van een en twintigh daegen de brouwers en backers toegestaen, om gemaelen goet in haere huisen te hebben, verlengt tot agt en twintigh daegen.
1703, 13 oktober. (in de marge: req. van Wolther Hindrix en cons). Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 13 Oct. 1703.
Geleesen de req. van Wolther Hindrix en Cons. resp. Coll. van Warffum, Sandeweer en Garshuisen en Wester

23

embden, vertoonende in wat voegen in de jongste storm de windmolens van voors. carspelen sijn omgewaeijt,
waerdoor de ingeseetenen gehoorende onder de voorgem. collecten genoodsaeckt sijn haere graenen op de
naestgeleegene molens te laeten breecken, versoeckende, dat Haer Ed. Mog. de ingeseetenen van de resp. carspelen wilden ordonneeren sigh bij haere Collecten te moeten houden, de selve accordeerende om haer coorn op de
naest geleegene moolens te moogen laeten breecken, ter tijt toe dat de geruineerde molens weederom in staet
sullen sijn gebragt; waer over sijnde gedelibereert, hebben de Heeren Gedep. verstaen dat de ingeseetenen van
meer opgem. carspelen haer coorn ten collecte waer onder altijt gehoorigh sijn geweest, sullen moeten verimposten, de selve door deesen accordeerende, om haer coorn tot de tijt toe dat de molens sullen sijn hermaeckt op de
naest geleegene molens te laeten breecken, mits ten collecte sullen laeten teijckenen bij wat molen geduirende de
reparatie van de omgwaeijde molens haer coorn tijdlijx willen laeten breecken, bij poena in de lijste vermelt, en
staen de Heeren Gedep. de resp. backeren van gem. carspelen door deesen toe, om in deese geleegenheijt haer
koorn gebroocken, in plaetse van 21 daegen ingevolge de lijste in haer huis te moogen hebben, dat de selve sulx
nu de tijt van 28 daegen om de afgeleegenheijt van de molens sullen mogen houden.
1704, 11 februari. (in de marge: insinuatie aen de cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 11 Febr. 1704.
De Heeren Gedep. hebben op het gemoveerde ter vergaederinge goedgevonden en geresolveert, dat de cherchers
wiens moolens sijn afgebroocken, ingevolge Staets resol. haer bij de teegenwoordighe vacante molens sullen
moeten voegen, off bij ontstentenisse van dien, zal door deesen haer tractement cesseeren, welcke deesen ten
dien eijnde zal werden geinsinueert.
1704, 18 februari. Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 18 Febr. 1704.
Gehoort het rapport der Heeren Gecomm. soo Hindr. Hemmes Cammingha neevens de chercher van het
Beersterhamrick over de jaerlijxe betalinge van grondpagt, hem ingevolge acte van den 27 Jan. 1698 toegelegt,
in commissie hadden verstaen, hebben de Heeren Gedep. de chercer opgelegt de grondpagt à 5 gl. jaerlijx van de
hutte te moeten betaelen en zal ten dien eijnde tot voldoeninghe van sijn agterstall weeckelijx een halve gl. bij de
collector laeten staen, ter tijd toe het selve sal sijn voldaen, met compensatie van costen.
1704, 25 februari. (in de marge: Lotinge der Hr. Gedep. over cherchersplaetsen). Toegang 1, inventarisnr. 154
Lunae den 25 Febr. 1704.
Nae voorgaende deliberatie hebben de Heeren Gedep. goedgevonden te looten over de begeevinghe van de cherchers plaetzen en sijn de begeevinghe gevallen als bij jeder naem staet uijtgedruckt.
Wolthers 7.
Aldringha 2.
Berghuis 5.
Horencken 4.
Tammen 6.
Walbregh 8.
De Drews 1.
Lewe 3.
Secret. 9.
1704, 18 juni. (in de marge: insinuatie an de cherchers en Ontf. van 2 comptoir). Toegang 1, inventarisnr. 154
Mercurij den 18 Junij 1704.
Op het gemoveerde ter vergaderinghe hebben de Heeren Gedep. goedgevonden en geresolveert, dat de drie cherchers soo ingevolge staets resol. bij de eerst vacant koomende molens, moeten verplaetset werden, dat de jongste
van de drie opsigt hem zal vervoegen, nae Andeel en de tweede nae Onderendam, en de derde nae de plaetze soo
eerst zal koomen te vaceeren, off dat bij ontstentenisse van dien sullen de selve van haer cherchers plaetze sijn
vervallen, en wordt de Ontf. van het tweede Comptoir gelastet, die beijde geen meerder tractement te geeven,
welcke deesen ten eijnde voorscr. zal werden geinsinueert.
1704, 7 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 7 Aug. 1704.
Op het versoeck der pagtenaeren van t gemael, in t Fivel qr. ende de Oldampten 1mo Julij 1704 ingegaen, hebben de Heeren Gedep. de verplaetsinghe van de chercher bij de molen tot Scharmer nae Finserwolt, en die van
Finserwolt nae Leermens, ende van die van Leermens wederom als een bij chercer bij de molen tot Crewert
geaccordeert.
1704, 4 september. Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 4 September 1704.
De Commis Veltman word gelast, de cherchers hutte tot Garnwert, soo door onweer is beschaedigt, te doen repareeren.
1704, 2 oktober. (in de marge: Adv. prov.) Toegang 1, inventarisnummer 154
Jovis den 2 October 1704.
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De Heeren Gedep. hebben de Adv. prov. Crous geauthoriseert, om op costen van de pagtenaeren van t gemael in
den Oldampte eenige backers en mulders onder de regtstoel van Bellingewolde gehoorende, onder eede te doen
verklaeren.
1704, 1 december. (in de marge: Adv. prov.) Toegang 1, inventarisnummer 154
Lunae den 1 December 1704.
De Heeren Gedep. hebben op het gemoveerde ter vergaederinghe goedgevonden en geresolveert, dat de cherchers wiens moolens sijn afgebroocken ingevolge staets resol. haer bij de teegenwoordighe vacante molens sullen moeten voegen, off bij ontstentenisse van dien sal door deesen ten dien eijnde zal werden geinsinueert.
1705, 13 januari. (in de marge: req. van Christiaen Hindrix wed.). Toegang 1, inventarisnummer 155
Martis den 13 Jan. 1705.
Op het Req. van Christiaen Hindrix wed. versoeckende als cherchersche bij de waetermeulen in de Stadt te mogen continueeren, ende van de verplaetsinghe nae de meulen tot Scharmer te werden gelibereert, hebben de Heeren Gedep. verstaen, dat de remonstr.te nae de meulen tot Scharmer zal hebben te vertrecken ofte gehouden
weesen met de wed. off doghter van de overleedene chercher aldaer voor het bedienen van de cherchers plaetze
te accordeeren, mits dat deselve als dan van het betaelen van een gl. weeckelijx an Beerend Roeckes wed. zal
sijn gelibereert, in welcken gevalle diegeene soo de cherchersplaetze tot Schermer komt te bedienen, den eedt
daer toe staende zal hebben te praesteeren.
1705, 19 januari. Toegang 1, inventarisnummer 155
Lunae den 19 Jan. 1705.
Alsoo cragt acte van den 13 Jan. jongst Aeltien Reinders den eedt ter vergaederinghe als cherchersche provisioneelijck bij de molen van Scharmer in plaetze van Trintien Philippus wed. van Christiaen Hindrix soo hier chercher bij de waetermolen is geweest, heeft gepraesteert, is sulx geteickent en verstaen, door deesen de acte van 13
Jan. 1705 voldaen te sijn.
1705, 19 februari. Toegang 1, inventarisnummer 155
Jovis den 19 Febr. 1705.
Hindr. Hemmens Cammingha contendeerde tegens Hindr. Egberts chercher in de Beerta ten eijnde de selve an
hem soude betalen à dato van sijne anstellinghe de som van vijf gl. jaerlijx grondpagt, vermits de cherchers hutte
op sijn landt waer staende ende sulx volgens verseegelinge van den Jaere 1699, kragt dewelcke de huire van de
meulen van die van de hutte waere geexcipieert, ende daer en boven bij acte der Heeren Gedep. van den 18 febr.
1703 in dier voegen waere verstaen versoeckende daer bij te mogen worden gemaintineert; waer teegens de
chercher Hindrick Egberts versogte absolutie van deesen eijsch, angesien met attestatie van Harmen Dijcken en
andere luiden van t Carspel Beerta wierde getoont, dat de grond van de cherchers hutte onder de huire van de
meulenbergh waer gecomprehendeert geweest, ende het selve meede uijt het contract van den jaere 1683 evident
quam te geblijcken, daer en booven dat deese hutte niet boven de twintigh voeten in het vierkant ongeveer groot
was, ende over sulx Hindr. Hemmes Cammingha hem als een gebreckelijck mensch sijnde, daer over niet behoorde te molesteeren; waer op gehoort zijnde het rapport der Hr. Gecomm. soo parthien in Commissie hadden
gehoort, en getragt te vereenigen, hebben de Heeren Gedep. verstaen dat de chercher zeidert het Jaer 1699 aen
Hindr. Hemmes Cammingha ingevolge oude gewoonte en practique de roede van de gront van de hutte nae twee
stuivers gereeckent, zal betaelen met compensatie van costen.
1706, 13 januari. Toegang 1, inventarisnummer 155
Mercurij den 13 Jan. 1706.
Op t versoeck der pagtenaeren van t gemael in den Oldampte en t Gooregt, hebben de Heeren Gedep. de verplaetzinge van de chercher bij de meulen in Sapmeer bij de meulen tot Winschoot geaccordeert, en de gem.
chercher gelast, hem binnen 14 daegen nae insinuatie deeses derwaerts te transporteeren.
De Heeren Gedep. hebben Grietien Albers tot cherchersche bij de meulen in Sapmeer angestelt, mits doende den
eedt daer toe staende.
De Heeren Gedep. hebben in de plaetze van de overleedene weederom tot chercher bij de meulen tot Noordbroeck angestelt Bonno . . . mitz doende den eedt daer toe staende.
1706, 15 januari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 155
Veneris den 15 Jan. 1706.
Alsoo Grietien Albers als angestelde cherchersche bij de molen in Sapmeer den eed daer toe staende in handen
van de Secret. Rappardus heeft gepraesteert, is sulx geteickent.
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1706, 19 januari. (in de marge: versoeck der pagtenaeren). Toegang 1, inventarisnummer 155
Martis den 19 Jan. 1706.
De Heeren Gedep. hebben ten versoecke der pagtenaeren verstaen dat Bonne Meckes als chercher bij de molen
in t Scheemder hamr. zal verblijven, is voorts verstaen, dat de chercher Harmen Hovinck bij de molen van
Scharmer en die van Scharmer bij de molen tot Noordbroeck zullen werden geplaetset.
1706, 3 februari. Toegang 1, inventarisnummer 155
Mercurij den 3 Febr. 1706.
De Heeren Gedep. hebben Abraham Tamme weederom als chercher bij de molen tot Midwolda angestelt, mits
doende den eedt daer toe staende.
1706, 4 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 155
Jovis den 4 Febr. 1706.
Alsoo Abraham Tammes den eed als chercher bij de molen tot Midwolda in t Westerqr. heeft gepraesteert, is
sulx geteickent.
1706, 9 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 155
Martis den 9 Febr. 1706.
Heeft Beerend Arends als provisioneele chercher voor N. Hovinck bij de meulen tot Noordbroeck den eed daer
toe staende gepraesteert.
1706, 20 februari. (in de marge: Peeter Janssen chercher). Toegang 1, inventarisnummer 155
Saturni den 20 Febr. 1706.
De Heeren Gedep. hebben op het versoeck van Antie Roelofs huisvr. van Jacob Sijghers, teegenswoordighe
cherchersche tot Zuidhorn de selve geaccordeert, om haere chercers plaetze an Peeter Janssen te moogen transporteeren, mits gem. Peeter Janssen praesteerende den eed daer toe staende.
1706, 16 maart. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 155
Martis den 16 Mart. 1706.
Heeft Peeter Janssen als chercher bij de molen tot Zuidhorn den behoorlijcken eedt gepraesteert.
1706, 13 oktober. (in de marge: Eppe Peters chercher). Toegang 1, inventarisnummer 155
Mercurij den 13 Oct. 1706.
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van overleedene chercher tot Middelstum weederom angestelt de persoon
van Eppe Peeters, mits praesteerende den eedt daer toe staende.
1706, 20 oktober. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 155
Mercurij den 20 Oct. 1706.
Eppe Peeters als chercher tot Middelstum ad idem.
1706, 2 november. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 155
Jovis den 2 November 1706.
De Secret. Rappardus word geauthoriseert om Aeltien Jans den eed als cherchersche tot Scheemderhamrick af te
neemen.
1706, 17 november. (in de marge: propos. van Adv. prov.). Toegang 1, inventarisnummer 155
Veneris den 17 November 1706.
De Heeren Gedep. hebben op de propositie van de Adv. prov. ter vergaederinghe gedaen, Hindr. Herteken chercher bij de molen tot Uijthuisen van sijn dienst gecasseert, ende deselve cherchers plaetze weederom gestelt ter
dispositie van de Hr. van Menckema.
1707, 18 januari. (in de marge: verplaetsinghe). Toegang 1, inventarisnummer 156
Martis den 18 Jan. 1707.
Ten versoecke van de pagtenaeren van het gemael in Fivel qr., hebben de Heeren Gedep. de verplaetsinghe van
de cherchers van het Zandt nae Westerembden vice versa geaccordeert.
1707, 27 januari. (in de marge: Adv. prov. <> Berend cherchers vr.). Toegang 1, inventarisnr. 156
Jovis den 27 Jan. 1707.
De saecke tusschen de Adv. prov. rat. off. Imp. ende Beerend cherchers vrouw tot Noordbroeck ged. word an de
Hr. Gecomm. van t qr. en Secret. geweesen.
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1707, 14 februari. (in de marge: Transport van cherchersplaetze). Toegang 1, inventarisnummer 156
Lunae den 14 Febr. 1707.
De Heeren Gedep. hebben het versogte transport van Jurrien Jacobs chercher tot Westerembden op eenen Evert
Ter Maet geaccordeert, mits den Evert ter Maet den eed daer toe staende praesteert.
1707, 16 februari. (in de marge: Cassatie van chercher van Finserwolt). Toegang 1, inventarisnr. 156
Mercurij den 16 Febr. 1707.
De Heeren Gedep. hebben op ingebragte klagten dat de chercher van Finserwolt sijn functie niet nae behooren
waernam, en veele abuisen hadde begaen, den selven van sijn functie als chercher gecasseert.
(in de marge: Engeltien Groenevelt chercher)
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van de overleedene chercher bij de molen van Cantes weederom angestelt
Engeltien Groenevelt, die daer op den eed ter vergaederinghe heeft gepraesteert.
(in de marge: Francke Taeckens chercher)
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van de overleedene chercher bij Oosterpoorten moolen weederom angestelt
Francke Taeckens.
(in de marge: Joppe Peeters chercher)
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van de gecasseerde chercher bij de molen tot Uijthuisen weederom angestelt Joppe Peters, die daer op den eedt ter vergaederinghe heeft gepraesteert.
1707, 11 februari. (in de marge: verplaetsinge van cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 156
Lunae den 21 Febr. 1707.
De Heeren Gedep. hebben goedgevonden ende verstaen, dat de chercher bij de molen tot Niekerck nae Niezijll,
ende de chercher van Niezijll nae Visvliet ende de chercher van Visvliet wederom bij de molen tot Niekerck zal
worden verplaetset, sullende deesen an de resp. cherchers worden geinsinueert, om haer anstonds daer nae te
reguleeren.
- - dat de chercher bij de meulen tot Wirdum nae Sandeweer, ende de chercher bij de meulen in den Andell nae
Wirdum zal worden verplaetset, sullende deesen an haer worden geinsinueert, om haer anstonds daer nae te
reguleeren.
(in de marge: Gerrit Reinders chercher)
De Heeren Gedep. hebben Gerrit Reinders weederom tot chercher bij de meulen in den Andell angestelt, mits
doende den eed van suiveringhe, en op de cherchers plaetze staende, dewelcke nogh heeden ter vergaederinghe
heeft afgelegt.
(in de marge: Wobbe Jeltes chercher)
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van de voorighe weederom tot chercher bij de meulen tot Marum angestelt
Wobbe Jeltes, mits doende den eed van suiveringhe, ende op de cherchers plaetze staende, dewelcke nogh heeden ter vergaederinghe heeft afgelegt.
(in de marge: Simon Peeters chercher)
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van de voorighe weederom tot chercher bij de meulen tot Finserwolt angestelt Simon Peters, mits doende den eed van suiveringhe, ende op de cherchers plaetze staende, dewelcke nogh
heeden ter vergaederinghe heeft afgelegt.
- - in plaetze van de voorighe weederom tot chercher bij de meulen tot Winssum angestelt Willem Jans - ad
idem.
- - in plaetze van de voorighe weederom tot chercher bij de meulen an Botteringhepoort angestelt Popcko Veendijck - ad idem
(in de marge: Eedt)
Heeft Francke Taeckens den eed van suiveringhe en op de cherchers plaetze staende ter vergaederinghe gepraesteert.
1707, 4 maart. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 156
Veneris den 4 Mart. 1707.
Heeft Wobbe Jeltes als chercher bij de molen tot Marum den eed daertoe staende gepraesteert.
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1707, 17 maart. (in de marge: chercher in den Andell tot Sandeweer). Toegang 1, inventarisnr. 156
Jovis den 17 Mart. 1707.
De Heeren Gedep. hebben nae gehoudene deliberatie goedgevonden, dat de chercher soo in den Andell gestaen
heeft, voortaen bij de molen tot Sandeweer zal zijn, en opsigt op die moolen houden.
(in de marge: Eedt).
Alsoo Philip Stoffers den eedt als bijchercher bij de molen van Midwolda heeft gepraesteert, is sulx geteijkent.
1707, 24 maart. (in de marge: instantie der pagtenaeren van t gemael). Toegang 1, inventarisnr. 156
Jovis den 24 Mart. 1707.
Ter instantie der pagtenaeren van t gemael in den Oldampte hebben de Heeren gedep. deselve geaccordeert om
Jan Abels tot een bijchercher bij de molen in de Beerta te mogen stellen, dewelcke daer op den eed daer toe
staende heeft gepraesteert.
(in de marge: verplaetzinghe)
De Heeren Gedep. hebben de verplaetzinghe van de chercher van Zuidbroeck nae Westerembden ende van Westerembden nae Zuidbroeck geaccordeert, sullende deesen an de resp. cherchers worden vertoont, om haer daer
nae anstonds te reguleeren.
1707, 11 mei. (in de marge: insinuatie an de molenaers in de prov.). Toegang 1, inventarisnummer 156
Mercurij den 11 Maij 1707.
Op het geproponeerde ter vergaederinghe dat verscheijdene deuren der molens niet quadreerden off overeenquaemen met het gesigte het geene de cherchers hutten daer op mosten en behoorden te hebben, en dat meede
nogh verscheijdene gaeten onder in de molens waeren, waer door buiten gesigte van de cherchers koorn in de
molen kan werden ontfangen; is nae gehoudene deliberatie goedgevonden en geresolveert, dat alle de molenaers
deser prov. de deuren waer door sij het koorn in de molens ontfangen off invoeren, zullen moeten maecken, dat
deselve direct zijn in t gesighte van de cherchers hutte, en dat voorts alle vensters en gaeten waer door
bequaemelijck koorn soude konnen worden ingebragt, inwendigh een maendt na gedane insinuatie zullen moeten
toemaecken, bij poena van f 25 gl. die bevonden zal werden, sulx niet gedaen te hebben.
1707, 12 mei. (in de marge: molenaer tot Finserwolt). Toegang 1, inventarisnummer 156
Jovis den 12 Maij 1707.
In zaecken tusschen de Adv. prov. rat. off. Imp. en de N.N. molenaer tot Finserwolt ged. oftieus over de voltreckinge van een sententie in dato den 7 April 1707 waer bij de ged. waer opgelegt, onder eede te moeten verklaeren, dat voor de backer Sicco Borrir op een cedulle geen tweemael koorn ter meulen hadde gemaelen, het
welcke door de ged. zijnde voltrocken, is sulx geteijckent.
(in de marge: Focke Ebels bijchercher)
De Heeren Gedep. hebben de pagtenaeren van het gemael in den Oldampte geaccordeert, dat Focke Ebels als
bijchercher zal mogen zijn, bij de molen tot Zuidbroeck, dewelcke daerop den eed ter vergaeringhe heeft gepraesteert.
1707, 30 mei. (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 156
Lunae den 30 Maij 1707.
- - Abel Jans molenaer onder eede heeft verklaert dat sijne goederen geen f 200 gl. weerdigh zijn, is verstaen, dat
desselfs naem op het register der 400 penn. zal worden gedeleert.
De Heeren Gedep. hebben goedgevonden dat het req. van de Olderman en Heuvelingen nevens de gesamentlijcke gildebroeders der molenaers in de Stad benevens het berigt der pagtenaeren van t gemael, gestelt zal worden in handen van de Adv. prov. om hem te informeeren, off de molenaers met twee deuren an haere molens niet
genoegh zouden hebben.
1707, 22 juni. (in de marge: insinuatie an de molenaers in de Stad). Toegang 1, inventarisnummer 156
Mercurij den 22 Junij 1707.
Gehoort het rapport van de Adv. Prov. dewelcke kragt acte van last de molenaeren deser Stad over de menigte
van de deuren in haere molens, hadde verstaen; hebben de Heeren Gedep. na gehoudene deliberatie goedgevonden en geresolveert, dat de molenaers haere deuren zullen konnen, ende vermogen te houden, edogh dat sij niet
meerder als een deure nae de wint haer dienstigh is zullen mogen open hebben, ende de andere deuren zullen
moeten sluiten, lastende de sleutels gelangen in de cherchers hutte, om bij veranderinge van wint die deure, die
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haer tot het invoeren van het koorn bequaemst is, wederom door hem te doen openen, en de andere wederom te
sluiten, welcke desen ten dien eijnde zal werden geinsinueert.
1707, 31 oktober. (in de marge: req. van Jan Taeckens en cons.). Toegang 1, inventarisnummer 156
Lunae den 31 October 1707.
Op het req. van Jan Taeckens en Cons. pagtenaeren van t gemael in den Oldampte, hebben de Heeren Gedep.
Haucko Schepel angestelt, om voor de chercher van Westerlee desselfs plaetze voor een gl. weeckelijx bij provisie te mogen bedienen, mits doende den eed op de cherchers beraemt, den welcken eed voorts ter vergaeringhe
heeft gepraesteert.
1707, 17 november. (in de marge: Last an Adv. Prov.). Toegang 1, inventarisnummer 156
Jovis den 17 Nov. 1707.
De Adv. Prov. word gelast, om Egbert Jans mulder tot Zuidhorn over eenige quade bejegeninghe en mishandelinge de chercher aldaer angedaen, bij mandate te actioneeren.
1708, 12 januari. (in de marge: Jan Abels bijchercher). Toegang 1, inventarisnummer 156
Jovis den 12 Jan. 1708.
De Heeren Gedep. hebben op t versoeck der pagtenaeren van t gemael in den Oldampte deselve geaccordeert,
om op haer costen Jan Abels tot bijchercher bij de molen tot Zuidbroeck off in de Beerta te mogen aenstellen,
dewelcke daer op den eed op de cherchers beraemt voorts ter vergaederinghe heeft gepraesteert.
1708, 19 januari. (in de marge: versoeck van pagten. van t gemael in den Oldampte). Toegang 1, inventarisnummer 156
Jovis den 19 Jan. 1708.
De Heeren Gedep. hebben op ten versoecke van de pagtenaeren van het gemael in den Oldampte Jan Wijnholts
tot bijchercher in de Beerta angestelt, dewelcke daer op den eed ter vergaederinghe heeft gepraesteert.
(in de marge: overdragt van paghten)
De pagters van het gemael in de Oldampten overgedragen het gemael in t Kleij Oldampt voor negen handert
vijftig gl. an Jan Jacobs Smack.
1708, 9 februari. (in de marge: Last an Adv. Prov.). Toegang 1, inventarisnummer 157
Jovis den 9 Febr. 1708.
De Heeren Gedep. hebben de Adv. Prov. gelast, om de mulder tot Zuidhorn over t gene tusschen hem ende de
chercher aldaer is gepasseert bij mandate te actioneeren.
1708, 16 februari. (in de marge: Jantien Tonnijs cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 157
Jovis den 16 Febr. 1708.
De Heeren Gedep. hebben in plaetze van de overleedene chercher tot Grootegast wederom angestelt, de persoon
van Jantien Tonnijs mits praesteerende den eed op het ampt staende.
1708, 21 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 157
Martis den 21 Febr. 1708.
Alsoo Jantien Tonnis als angestelde cherchersche bij de molen tot Grootegast den eed daer toe staende, ter vergaederinghe heeft gepraesteert, is sulx geteijckent.
1708, 13 september. (in de marge: req. van Maria Harmens). Toegang 1, inventarisnummer 157
Jovis den 13 Sept. 1708.
Op het req. van Maria Harmens bij provisie ende tot naeder ordre bedienende de cherchers plaetze op de Meden,
hebben de Heeren Gedep. nae gehoorde rapport der Hr. Gecomm. goedgevonden ende verstaen, dat de remonstr.
in de bedieninge van voorsr. cherchers plaetze nogh 14 daegen bij provisie zal continueeren, binnen welcken tijt
de pagtenaeren van t gemael in den Oldampte haer zullen konnen informeeren, of ten respecte van dese bedieninghe jets tot laste van de remonstr. kan gebragt worden, t geene aen voorige Hr. Gecomm. tegens heden op 14
daegen zullen in brengen.
1708, 28 november. (in de marge: versoek van Oldermans & c. van de Molenaars gilde). Toegang 1, inventarisnummer 157
Mercurij den 28 Novemb. 1708.
De Olderman en Heuvelingen van de Molenaars gilde deser Stadt, bij Requeste geremonstreert hebbende, dat
haere meulens niet nae behooren konden gebruijcken, alzoo die selve volgens acte van den 22 Junij 1707 rond-
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som mosten geslooten wesen, soo dat bij verandering van wind genoodsaekt waeren de cherchers op te soeken,
om de eene ofte andere deure te openen, waardoor merkelijk wierden geincommodeert, versochten derhalven,
dat bovengemelte acte van den 22 Junij wederom mogte worden ingetrocken, alzoo het selve bevoorens nooijt in
gebruijk waere geweest, ende de Pachtenaeren daarbij niet konden wesen benadeelt, dewijle de andere deuren
altijd van binnen geslooten wierden. De Pachtenaren van ‘t Gemaal versochten, dat het bij de afgegevene acte
mogte verblijven ende de meulenaars gehouden wesen om haar nae de ordre van de Heeren Staeten van Stadt en
Lande volgens het 3 artic. van de Cherchers Instructie te reguleeren, dat de Molenaars daardoor nae haer seggen
soo seer niet konden wesen benadeelt, naedemaal de cherchers haar voorts ten dienste moesten staan, om de
moolens op behoorlijke tijd, des van haer geeijscht werdende, tot haar gerijf te moeten openen, welke cherchers
daarin naelatig bevonden zijnde, daarover op de minst gefundeerde aenklagte gecorrigeert ofte tot haar devoir
souden gehouden worden, ende dat de grendels van binnen aen de deuren of niet wel konden toegemaakt wesen
ofte ook ligtelijk konden geopent worden, waardoor de molenaers alzoo nae haar believen buiten kennisse van de
cherchers uit en in de molen konden gaan, ende derhalven haar niet sonder reden, soo veele aen dese vrieheit
lieten gelegen zijn. De molenaars hiertegens versochten als nogh, dat het bij het oude gebruijk mogte gelaeten
worden, waarvan sij tot dato van de acte van den 22. Junij 1707 bevoorens altijd in possessie waeren geweest,
ende dewijle de molenaars ende der selver knegten jaarlijx den eedt mosten presteeren van het alderminste tot
bekortinge van den provincialen impost niets zullen doen, dit niet anders, als tot der molenaeren groot ongemak
ende tot geen voordeel van de Pachtenaeren konde strecken; Dr. Eissonius uit den naam der Pachtenaeren onder
anderen hier nogh bij doende, als dat seker molenaer aen de Provinciale Slootemaeker geweigert hadde, om bij
veranderinge van de deure van sijne meulen een provincie slott daar wederom aen te slaan, waarop verders gehoort zijnde het rapport der Heeren Gecomm., hebben de Heeren Gedep. het bij de acte van den 22e Junii 1707
laeten verblijven, en word Dr. Petrus Eissonius gelastet, om de molenaer, dewelke geweigert heeft om een Provinciaal slott wederom aen de deure van sijn meulen te laeten slaan bij mandaat de actioneeren.
1709, 19 februari. (in de marge: Eedt door Liske Hiddes als cherchersche in de Scheemda). Toegang 1, inventarisnummer 157
Martis den 19 Febr. 1709.
De Heeren Gedep.den hebben in plaetse van de overledene wederom tot cherchersche bij de molen in de
Scheemda angestelt Liske Hiddes, dewelke daerop den eedt van suijveringe ende op het chercers ampt staande
voords ter vergaderinge heeft gepraesteert.
(in de marge: Harm Cnas als chercher tot de Meden in Oldampt)
- - hebben in plaetze van de overledene wederom tot chercher bij de molen tot Meeden in den Oldampte aengestelt Harmen Cnas, mids doende den eedt van zuiveringe, als mede op de chercers beraemt.
(in de marge: Albert Hindrix als chercher tot Aduart)
- - hebben in plaetse van de overledene wederom tot chercer bij de molen tot Aduart aengestelt Albert Hindricks,
mids presterende den eedt van suiveringe, sullende de chercers plaetze door des overledenen chercers wed. voor
een gl. ‘s weeks worden bedient, ende Albert Hindrix als effective chercer’s weex een daelder komen te genieten.
(in de marge: chercher tot Garshuisen)
- - hebben in plaets van de overledene wederom tot chercer bij de molen tot Garshuisen aengestelt Hindrik ter
Maet, mids presterende den eedt van suijveringe op de chercers beraemt.
(in de marge: chercher tot Uithuisen)
- - hebben in plaetze van de voorige wederom tot chercher bij de molen tot Uijthuisen aengestelt Bartelt
Nanninx, mids doende den eedt van suiveringe en op de chercers beraemt.
(in de marge: verplaetzinge van 2 cherchers)
Op het versoek van de Pachtenaeren van ‘t Gemaal in de Stadt 1mo Januarii 1709 ingegaen, hebben de Heeren
Gedep.den de verplaetsinge van Lucas Pabes chercer bij de moolen in de Stadt nae de Scheemda, ende van Liske
Hiddes cherchersche in de Scheemda wederom bij de moole in de Stadt geaccordeert.
1709, 20 februari. (in de marge: Eedt door Liske Hiddes als cherchersche in de Scheemda). Toegang 1, inventarisnummer 157
Mercurii den 20 Febr. 1709.
Alzoo Albert Hindrix als aengestelde chercher bij de molen tot Aduwert den eedt van suijveringe ende op het
ampt staande, heeft gepresteert, is sulx geteijkent.
- - Harm Cnas als aengestelde chercher bij de mole tot Meden in Oldampte, ad idem.
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- - Hindrik ter Maat als aengestelde chercher tot Garshuijsen, ad idem.
- - Bartelt Nanninks als aengestelde chercher tot Uithuijsen, ad idem.
1709, 21 februari. (in de marge: Provisionele cherchers en chercherschen). Toegang 1, inventarisnummer 157
Jovis den 21 Febr. 1709.
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedep.den verstaan, dat geene provisonele cherchers
of chercherschen langer een guld. ‘s weex sullen trecken, wanneer de aengestelde cherchers haere plaetsen selfs
komen waar te neemen.
(in de marge: Secret. Rappardus geauthoriseert)
De Secret. Rappardus word geauthoriseert om de ingehoudene penn. van de cherchers plaetse tot Uithuijsen van
de Heer van Menkema te ontfangen, ende deselve volgens d’ordre uit te keeren.
1709, 14 maart. (in de marge: verplaetsinge van cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 157
Jovis den 14 Martii 1709.
Ten versoeke van de Pagtenaeren van het gemaal in d’Oldampte, hebben de Heeren Gedep. aen deselve geaccordeert, om de bijchercher Jan Reinders, bij de respective molens in den Oldeampte te mogen emploijeren.
1709, 22 april. (in de marge: chercher in de Beerta). Toegang 1, inventarisnummer 157
Lunae den 22 April 1709.
De Heeren Gedep.den hebben in plaetse van de overledene chercher in de Beerta wederom aengestelt de persoon
van Andreas Willems en denselven geaccordeert dat de plaetse nogh een vierendeel jaars provisionelik door
eenen Engel Jans sal mogen laeten bedienen, die daerop den eedt als provisionele cherchersche ter vergaederinge
heeft gepraesteert.
1709, 30 mei. (in de marge: Aldert Kuilema als chercher bij de molen in de Stad aengestelt). Toegang 1, inventarisnummer 157
Jovis den 30 Maij 1709.
De Heeren Gedep.den hebben op de nominatie van de Heer van Steenhuisen in de plaetse van de overledene
wederom tot chercher bij de nieuwe reitmolen op de wal aen het einde van de nieuwe Kijk in ‘t Jat straat in de
Stadt aengestelt Aldert Kuilema, dewelke daerop voords den eedt van suijveringe ende op de cherchers beraamt,
ter vergaderinge heeft gepresteert.
1709, 13 juni. (in de marge: Jan Hindrix Logeman chercher in den Andel). Toegang 1, inventarisnummer 158
Jovis den 13 Junii 1709.
De Heeren Gedep.den hebben Gerrit Reinders geaccordeert, om sijne cherchers plaatze bij de molen in den Andel op Jan Hindriks Logeman te mogen transporteren, mids doende gemelte Jan Hindriks Logeman als nieuws
aengestelde chercher bij de molen aldaar den eedt op de cherchers beraamt.
1709, 17 juni. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 17 Junii 1709.
Alsoo Jan Hindriks Logeman den eedt van suiveringe ende op de cherchers plaetze staande, ter vergaderinge
heeft gepresteert, is sulx geteijkent.
1709, 18 juli. (in de marge: Hindr. Wichers chercher tot Bedum). Toegang 1, inventarisnummer 158
Jovis den 18 Julii 1709.
De Heeren Gedep.den hebben Hindrik Wichers tot chercher bij de molen van Bedum aengestelt, dewelke daerop
den eedt ter vergaderinge heeft gepresteert.
(in de marge: verplaetzinge van eenige cherchers)
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedep.den nae voorgaande deliberatie goedgevonden,
dat de tegenwoordige chercher tot Bedum hem sal vervoegen nae de Beerta, en Andries Willems genomineerde
chercher in de Beerta nae Muntendam en de chercher van Muntendam wederom na Zuidbroek, en dat de nieuws
aengestelde chercher Hindrik Wichers de cherchers plaetze bij de molen tot Bedum wederom sal vervullen.
1709, 2 oktober. (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 158
Mercurii den 2 October 1709.
- - Lambert Janssen chercher tot Leens, ad idem.
- - De weduwe van Joannes Coenes tot Finserwold, ad idem.
- - Jacobus Schuirman onder Westernielandt, ad idem.
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1709, 31 oktober. (in de marge: Adv. Prov. gelast). Toegang 1, inventarisnummer 158
Jovis den 31 October 1709.
Door de Advocaat Provinciaal ter vergaderinge zijnde voorgedragen, dat de beijde mulders bij de Heerepoorten
meulen de chercher Lucas Pabes geweldiger wijse een ponge uit de hutte hadden weggehaalt, hebben de Heeren
Gedep.den den Advocaet Prov. gelastet, hem dien aengaande nauwkeurigh te informeeren ende nae bevindinge
bij mandaete te procederen.
1709, 4 november. (in de marge: Cap. Geweldige gelast). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 4 November 1709.
De Capitain Gewaldige word gelastet Jan Hanssen molenaar bij de Heere poorten moolen met kennis van het
gerighte, soo mogelijk, te apprehenderen.
1710
te Usquert Gerrit Willems Chercher (in Decemb. 1719 na Middelstum vertrocken)
1710, 13 januari. (in de marge: Anna Fockes als cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 13 Januarii 1710.
De Heeren Gedep. hebben Anna Fockes aengestelt tot cherchersche tot Loppersum, dewelke daarop den eedt ter
vergaderinge heeft gepraesteert, en is voorts aen haar geaccordeert, dat sij de plaetse bij provisie door de wed,
van de overledene chercher sal vermogen te laeten bedienen.
(in de marge: Gerrit Olthoff chercher).
De Heeren Gedep. hebben in plaats van de overledene bij de molen bij het Kleine Poortjen wederom aengestelt
Gerrijt Olthof, dewelke daar op den eedt als chercher ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1710, 14 januari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 158
Martis den 14 Januarii 1710.
Alsoo Fennegijn Horst den Eedt als provisionele cherchersche ter vergaderinge heeft gepraesteert, is sulx geteikent.
1710, 21 februari. (in de marge: Transport van cherchers plaetse). Toegang 1, inventarisnummer 158
Veneris den 21 Februarii 1710.
De Heeren Gedep.den hebben het versochte transport van Gerrit Tjepkens accorderende, wederom in desselfs
plaetse tot chercher bij de moolen van Uithuisen aengestelt Claes Jans, dewelke daerop den eed op de cherchers
beraemt, voords ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1710, 1 mei. (in de marge: Bregjen Tonnis cherchersche tot Nordhorn). Toegang 1, inventarisnr. 158
Jovis den 1 Maij 1710.
De Heeren Gedep.den hebben (op de nominatie van de Heer van Vredewolt) in de plaetze van de overledene
chercher tot Nordhorn, wederom tot cherchersche bij de molen aldaer aengestelt Bregjen Tonnis, dewelke daerop
den eedt daertoe staande, voorts ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1710, 5 juni. (in de marge: versoek van cherchersche Anna Fockens). Toegang 1, inventarisnr. 158
Jovis den 5 Junii 1710.
Op het versoek van Anna Fockens cherchersche bij de moolen tot Garshuisen, hebben de Heeren Gedep. deselve
geaccordeert, om haere cherchers plaetze door Aafke Jans provisionelik te laten bedienen, dewelke daerop den
eed op de cherchers beraamt, ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1710, 23 juni. (in de marge: Molenaer van Wetsinge geordonn.). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 23 Junii 1710.
De Heeren Gedeput. hebben de molenaer van Wetsinge geordonneert, om ten gevolge acte van den 17 April
1710, na verloop van aght dagen, nae insinuatie deses, sijne meulen ten dienste der carspelluiden, onder de selve
meulen gehorende, in behoorlijke staet te moeten brengen, om daerop gemalen te konnen worden, bij de breuke
van een pond groot, van aght dagen tot acht dagen te verdubbelen, en door de Boode van ‘t quartier ten sijnen
kosten tijdlijx afgehaelt worden.
(in de marge: Molenaer tot Scharmer)
- - de molenaer tot Scharmer, om ten gevolge acte van den 10. April 1710, nae verloop van acht dagen nae
insinuatie deses - ad idem.
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1710, 30 juni. (in de marge: instantie der pagtenaren van ‘t Gemael in d’Oldampte). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 30 Junii 1710.
De Heeren Gedep.den hebben ter instantie der pagtenaeren van het Gemaal in den Oldampte twee soldaten geaccordeert, om tot assistentie van gem. pagtenaeren opsight te hebben, dat geduijrende de vacante cherchers plaetsen bij de molen in Veendam, half tot laste van de Provincie en de pagtenaeren geene frauden werden gepleeght.
1710, 10 juli. (in de marge: Mulder van Wetsinge geordonn.). Toegang 1, inventarisnummer 158
Jovis den 10 Julii 1710.
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedep.den verstaan, dat de mulder van Wetsinge,
dewelke ten gevolge ordinatoire van den Junij jongst, sijne meulen nog niet in staet hadde gebraght, om op deselve tot dienst der ingesetenen gemalen te konnen worden, de breuke van een pond groot sal afgehaalt ende bij
dubbelde breuke aengesegt worden, om de selve meulen, als vooren, binnen agt dagen nogh niet geschiet zijnde,
de selve breuke als dan hem wederom afgehaalt sal worden.
(in de marge: Eedt)
Heeft Jan Geerts als aengestelde chercher van Veendam den eed, daar toe staande gepraesteert.
(in de marge: verplaetsing van cherchers)
De Heeren Gedep.den hebben de verplaetsinge van de chercher bij de meulen van Ten Post nae Veendam, ende
van Veendam nae Ten Post geaccordeert.
1710, 17 juli. (in de marge: Jan Reinders provisionele chercher). Toegang 1, inventarisnummer 158
Jovis den 17 Julii 1710.
De Heeren Gedep.den hebben Jan Reinders geaccordeert, om de cherchers plaetse bij de meulen tot Ten Post
voor de aengestelde chercher provisionelijk te mogen bedienen, dewelke daerop den eed, op de cherchers beraamt, ter vergaderinge heeft gepraesteert.
(in de marge: verplaetsinge van cherchers)
De Heeren Gedep.den hebben de verplaetsinge van de chercher bij de meulen tot Middelstum nae Usquert, ende
van die van Usquert wederom nae Middelstum geaccordeert, sullende de cherchers na hare resp. meulens, nae
insinuatie deses, aenstonds hebben te vertrecken.
1710, 23 september. (in de marge: G. ten Hagen chercher). Toegang 1, inventarisnummer 158
Martis den 23 Septembris 1710.
De Heeren Gedep.den hebben op de nominatie van de Heer Aldringa tot chercher bij de molen in de Wildervanck aengestelt Gijsbert ten Hagen, mids praesterende den eedt op de cherchers beraamt.
1710, 24 september. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 158
Mercurii den 24 Septemb. 1710.
Heeft Gijsbert Ariaens Verhagen, als aengestelde chercher bij de molen in de Wildervank, den eedt op de cherchers beraamt, ter vergaderinge gepraesteert.
1710, 1 oktober. (in de marge: Reqt. van Peter Thomas en Peter Derx). Toegang 1, inventarisnr. 158
Mercurii den 1 Octob. 1710.
Gelesen de requeste, verteikent bij Peter Thomas ende Peter Derks, remonstrerende, hoe dat sij tot gerijf der
ingesetenen van dese Prov. doende waren een nieuwe peldegarst meulen te setten, aen het Boterdiep buiten Ebbingepoort, versoekende, geauthoriseert te mogen worden een doorsnijdinge door de trekwegh te mogen maken,
ende vervolgens daer over een brugge te leggen, op haer costen en onderhout; hebben de Heeren Gedep. nae
ingenomen rapport der Heeren Gecomm. van ‘t quartier, soo de plaetse in oogenschijn hadden genomen, de
remonstr. tot de versogte doorgravinge van het trekpad, en het slaen van een brugge daerop geauthoriseert, mids
sulx behoorlijker wijse ende op remonstr. kosten geschiede, welkers onderhoud vervolgens ten allen tijden mede
tot laste der remonstr. ende derselver successoren sal moeten verblijven.
1710, 6 oktober. (in de marge: Joh. Vegnerus chercher). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 6 Octobris 1710.
De Heeren Gedep.den hebben op de nominatie van de Heer Burgemeester Schaij in de plaetse van de overledene
wederom tot chercher bij de molen tot Cropswolde aengestelt Johannes Vegnerus, mids doende den eedt daertoe
staende.
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1710, 7 oktober. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 158
Martis den 7 Octobris 1710.
Alsoo Johannes Vegnerus als aengestelde chercher bij de molen tot Cropswolde, den eed daertoe staende, heeft
gepraesteert, is sulx geteijkent.
1710, 20 oktober. (in de marge: Christina Abrahams cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 20 Octobris 1710.
De Heeren Gedep.den hebben op de nominatie van de Heer Raadsheer Emmen in plaetse van de overledene
wederom tot chercherse bij de meulen omtrent Marren Pijp aengestelt Christina Abrahams, mids doende den eed
daertoe staende, en sal desselfs man Hindrik Renser in absentie mede tot het waarnemen van de cherchers functie, nae gepraesteerden eede wesen geauthoriseert.
1710, 23 oktober. (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 158
Jovis den 23 Octobris 1710.
Alsoo Christins Abrahams als aengestelde cherchersche den eedt daertoe staende gepraesteert.
Alsoo Hendrik Rensen den eed op de cherchers beraemt heeft gepraesteert, om bij absentie van sijne huijsvrouw
Christina Abrahams, desselfs cherchers plaetse bij de meulen omtrent Marren Pijp te bedienen, is sulx geteijkent.
1710, 1 december. (in de marge: versoek van Jan Simons mulder). Toegang 1, inventarisnummer 158
Lunae den 1 Decembris 1710.
Op het versoek van Jan Simons mulder tot Woltersum ten einde ten gevolge bevorens geobtineerde apostille hem
gepermitteert moge worden, om sijne meulen aldaer om redenen, ten requeste geallegeert, te mogen slijten,
waertegens de ingesetenen van Woltersum benevens de Advocaet Provinciaal gehoort; hebben de Heeren Gedep.
‘t selve aen voorige Heeren Gecomm. gerenvoijeert, om partijen in factis naeder te verstaan.
1710, 4 december. (in de marge: Jan Takens wed. <> Harmen Hovink chercher). Toegang 1, inventarisnr. 158
Jovis den 4 Decembris 1710.
Tusschen Jan Takens wed. imp. ende de Collectorsche tot Noordbroek Arresteerde, Harmen Hovinck chercher
bij de meulen tot Noordbroek partije, ten einde sij tot profijt van den Arrestant soude moeten inhouden soodane
cherchers gagie, als de partie redes te goede heeft, ofte incomstig stonde te crijgen, ter tijd deselve voor een
summa van 29 gl. 9 stvs volgens hand soude sijn voldaan, word het uitgebragte mandaet op acquiescement van
partijen geconfirmeert.
1710, 31 december. (in de marge: Jan Takens wed. <> Harmen Hovink chercher). Toegang 1, inventarisnummer 158
Mercurii den 31 Decembris 1710.
De Heeren Gedep. hebben Annegien Jans geaccordeert, om de chercher plaetse bij de meulen in de Wildervank
bij provisie en ter tijd de selve plaetse wederom is bestelt, te mogen waernemen, dewelke daerop voorts den eedt
daerop staende, heeft gepraesteert.
1711, 20 januari. (in de marge: versoek der pagtenaeren). Toegang 1, inventarisnummer 158
Martis den 20 Januarii 1711.
Op het versoek der pagtenaren van ‘t gemaal in Fivelingo qr., ten einde de chercher bij de meulen tot Schermer
nae Siddebuiren, ende die van Siddebuiren wederom nae Scharmer moge worden verplaetset; Hebben de Heeren
Gedep. verstaen, dat de pagtenaren vooraf reden van verplaetsinge sullen moeten allegeren.
1711, 3 februari. (in de marge: Backer tot Marum uit sijn woning te delogeren). Toegang 1, inventarisnr. 158
Martis den 3 Februarii 1711.
Door de Adv. Prov. ter vergaderinge zijnde gerapporteert sijnde, dat de backer tot Marum seer digt bij de mulder
ende aldernaest den selven sijn woonplaets was hebbende, strijdig tegens de placcaten van den Lande; Hebben
de Heeren Gedep. verstaen, dat de voorn. backer tussen dit ende naestcomende maij uit sijne tegenswoordige
woninge tot op een behoorlike distantie van des mulders huis, ingevolge de teneur van de wet, sal moeten delogeren, bij faute van sulx dat hier in nader sal worden gedisponeert.
1711, 21 februari. (in de marge: Grietje Jans chercher tot Westerlee). Toegang 1, inventarisnummer 159
Saturni den 21 Febr. 1711.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Janssen als chercher bij de meulen tot Westerlee geaccordeert, om sijne
chercer plaetse op Grietjen Janssen te mogen transporteren, mids doende den eedt daertoe staende.
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1711, 24 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 159
Martis den 24 Febr. 1711.
Alsoo Grietjen Jans als chercherse bij de molen tot Westerlee den eedt daertoe staende, heeft gepraesteert, is sulx
geteikent.
1711, 3 maart. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 159
Martis den 3 Martii 1711.
Alsoo Frerik Smith den eedt als provisionele chercher in de Wildervank heeft gepraesteert, is sulx geteikent.
1711, 23 maart. (in de marge: Paul Hindrix chercher aengestelt). Toegang 1, inventarisnummer 159
Lunae den 23 Marti 1711.
De Heeren Gedeputeerden hebben Paul Hindriks, op de nominatie van de Heer Ripperda van Aduard, als chercer
bij de meulen tot Oldehove aengestelt, de welke daerop den eedt, op de cherchers beraemt, voords ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1711, 4 mei. (in de marge: provisionele chercher tot Veendam). Toegang 1, inventarisnummer 159
Lunae den 4 Maij 1711.
De Heeren Gedeputeerden hebben Elsje Berends als cherchersche bij de molen tot Veendam geaccordeert, om de
cherchers plaetse aldaer door eenen Jan Hanssen provisionelik te mogen laten bedienen, mids doende den eedt
op de cherchers beraemt.
1711, 7 mei. (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 159
Jovis den 7 Maij 1711.
Heeft Jannes Hanssen de cherchers plaetse in Veendam voor Eltje Berends provisionelik sullende bedienen, den
eed daertoe staende, gepraesteert.
(in de marge: Voorstel van de Adv. Prov.)
- - dat de Collectors van de cherchers jaarlix voor het uitkeeren van hare tractementen een Rijxd. komen af te
eisschen, is verstaen, dat de Advoc. Prov. hem dien aengaende sal informeeren, en daer van ter vergaderinge
rapport te doen.
1711, 21 mei. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 159
Jovis den 21 Maij 1711.
Alsoo Haiko Schepel als provisionele chercher bij de meulen van Westerlee, den eed daertoe staende, heeft gepraesteert, is sulx geteikent.
1711, 30 juni. (in de marge: Jan Jacobs meulenaer tot Woltersum geauthoriseert). Toegang 1, inventarisnr. 159
Martis den 30 Junii 1711.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden van ‘t quartier, hebben de Heeren Gedeputeerden Jan Jacobs
eijgenaar van de meulen tot Woltersum geauthoriseert, ten meesten dienst van de Prov. en meerder commoditeit
der ingesetenen, des selfs meulen aen de vaard te mogen verplaetsen, en tot dien einde de cherchers hutte mede
derwaards te doen transporteren, en in behoorlike staat weder te brengen, en op te rigten; sullende hem tot stuijr
van kosten hiertoe eens voor al werden gegeven de summa van ‘t sestigh car. guld.
1711, 7 september. (in de marge: chercherse). Toegang 1, inventarisnummer 159
Lunae den 7 Septemb. 1711.
Op het gepresenteerde request van Elsje Kuens weduwe van de overledene chercher tot Aduert Sibrand Rosema,
versoekende continuatie in de bedieninge van de cherchers plaatse aldaar, waarmeede ter oorsake van haere
numereuse familie, bij acte van den 19. Febr. 1709, onder genietinge van een gl. weex ware gebeneficeert, welke
bedieninge haar door de effective chercher Albert Hindrix waere opgeseght; waer over gedelibereert zijnde,
hebben de Heeren Gedeputeerden het bij gem. acte van den 19. Febr. 1709 latende verblijven, verstaan, dat
voors. weduwe in de bedieninge van de cherchers plaatse tot Aduerd, onder genietinge van een gl. weeks, sal
continueren.
1711, 15 oktober. (in de marge: verplaaetsinge van cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 159
Jovis den 15 Octobris 1711.
De Heeren Gedeputeerden hebben goed gevonden ende verstaan, dat Albert Hindrix chercher tot Aduard sal
werden verplaetset bij de meulen omtrent het cleijne poortjen, ende dat Gerrit Olthoff wederom nae Aduard sal
gaan, mids dat Elsjen Kuens wed. van de overledene chercher tot Aduard Sibrand Rosema in de bedieninge van
de cherchers plaetse aldaar, onder genietinge van een guld. ‘s weex, ten gevolge acte van den 7. Septemb. jongst
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sal continueren.
1711, 29 oktober. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 159
Jovis den 29 Octobris 1711.
Alsoo Hilje Eggens als provisionele cherchersche bij de molen tot Nordhorn, den eed daertoe staende, heeft
gepraesteert, is sulx geteijkent.
1713, 26 januari. Toegang 1, inventarisnummer 160
Jovis den 26 Januarii 1713.
Op het gepraesenteerde request van de Zijlvest David Broers en cons. als gevolmagtigden van het carspel
Noordbroek en Hammerik, versoekende, ten einde de moolenaar Hendrik Eltjes, moge worden geordonneert, om
de noorder moolen in gem. carspel ten gevolge expresse conditien van vercopinge, tot noodsaekelijk gerief der
carspelluijden te onderhouden, ofte deselve aen een bequaam persoon te verhuijren of vercoopen; waertegens de
molenaar Hindrik Eltjes per Advocatum verclaerde, deselve meulen tot gerief der carspelluijden in goeden staet
te sullen onderhouden, ende dat ten diens eijnde daeraan reeds veele kosten hadde aengewent, dogh dat aldaer
weinig coorn, om gemaalen te worden, gebragt wierde. Met wijderen hinc inde, ende ingenomen zijnde het rapport der Heeren Gecommitteerden, de welke het gemelte request, midsgaders het beright van de moolenaer hadden geexamineert, ende partijen daerover gehoort; Hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan, dat de molenaar
Hindrik Eltjes ten gevolge contract de molen sal moeten vercopen, verhuijren, of door een bequaam cneght, bij
de molen wonende, sal laeten bedienen, met compensatie van kosten.
(in de marge: Harmen Warnick chercher)
De Heeren Gedeputeerden hebben op de nominatie van de Heer Rengers van Farmsum Harmen Warnick als
chercher bij de meulen tot Winschoot aengestelt, den welke daerop den eed, daartoe staende, voords ter vergaderinge heeft gepraesteert.
(in de marge: Jacob Bolt provisionele chercher)
De Heeren Gedeputeerden hebben Jacob Bolt geaccordeert, om de cherchers plaatse bij de meulen tot Winschoot
voor Harmen Warnick bij provisie te mogen bedienen, mids doende den eedt daertoe staande.
1713, 16 februari. (in de marge: Hillechien Boelens cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 160
Jovis den 16 Februarii 1713.
- - Alle Jans chercher bij de meulen tusschen Boteringe en Craenepoorten, sijn cherchers plaetse te mogen transporteren op desselfs huijsvrouw Hillegien Boelens.
(in de marge: Crijnje Reinders cherchersche tot Houwerzijl)
- - Reinder Jans chercher bij de meulen tot Houwerzijl, sijn cherchersplaetse te mogen transporteren op sijn dogter Crijnje Reinders, mids praesterende den eed daertoe staende.
1713, 17 februari. (in de marge: Jantjen Jurdaens cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 160
Veneris den 17 Februarii 1713.
De Heeren Gedeputeerden hebben Lucas Pabus chercher bij de Heer Poorte, toegestaen, om sijn cherchers plaetse op Jantien Jordaans huisvrouw van Peter Pabus te mogen transporteren.
(in de marge: Aefke Jans provisionele cherchersche)
- - hebben Aefke Jans toegestaan, om als provisionele cherchersche bij de meulen aen Oosterpoorte staende den
dienst voor Anna Fockens te mogen waerneemen.
1713, 20 februari. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 160
Lunae den 20 Februarii 1713.
Alsoo Hilletje Boelens als aengestelde chercherse den eed, daertoe staende, heeft gepraesteert, is sulx geteijkent.
- - Crijnje Reinders, ad idem
- - Jantje Jordaan, ad idem
- - Aefke Jans als provisionele cherchersche voor Anna Fockens, ad idem.
1713, 21 februari. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 160
Martis den 21 Februarii 1713.
De Heeren Gedeputeerden hebben Evert ter Maet chercher bij de molen op ‘t Zant, geaccordeert om sijn cherchers plaetse op sijne tegenswoordige huijsvrouwe te mogen transporteren.
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1713, 14 maart. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 160
Martis den 14 Martii 1713.
Alsoo Trijntje Cornelis als nieuws aengestelde chercherse van ‘t Zandt den behoorlijken eed ter vergaderinge
heeft afgeleght, is sulx geteijkent.
1713, 17 Martij
Toegang 2, inventarisnummer 1012
in de marge: Molen van Scharmer
De Stad wijst aan de Finances het stilstaan van de molen van Scharmer; de Ommel. difficulteren in het zelve.
1713, 18 september. (in de marge: Hindr. Vleugel chercer). Toegang 1, inventarisnummer 160
Lunae den 18 Septemb. 1713.
De Heeren Gedeputeerden hebben inplaetse van de overledene wederom tot chercher bij de meulen tot Onderdendam op de nominatie van de Heer Walrich, aengestelt Hindrik Vleugel, mids doende den eedt daertoe staende.
- - inplaetze van de overledene wederom tot chercher bij de meulen tot Midwolde, op de nominatie van de
Raedsheer Emmen aengestelt Jan Jans - mids doende den eedt daertoe staende.
(in de marge: authorisatie voor de Secretaris)
De Secretaris word geauthoriseert, om de aengestelde cherchers tot Onderdendam en Midwolde den eed af te
neemen.
1713, 2 oktober. (in de marge: Hindr. Vleugel chercer). Toegang 1, inventarisnummer 160
Lunae den 2 Octobris 1713.
De Heeren Gedeputeerden hebben Hindrik Vleugel, chercher bij de meulen tot Onderdendam geaccordeert om
sijne cherchers plaetze door een ander bequaem persoon provisionelik te laten bedienen.
1714, 6 februari. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 160
Martis den 6 Februarii 1714.
Alsoo Aldert Jans den eed als heeft gepraesteert, om voor den chercher Berend Hillgerlink de cherchers plaetse
provisionelik te bedienen, is sulx geteijkent.
1714, 19 februari. (in de marge: vacante checher plaets ter dispositie van de Hr. van Feringa). Toegang 1, inventarisnummer 160
Lunae den 19 Februarii 1714.
De pagtenaren van ‘t Gemael versoght zijnde, ten eijnde de chercher bij de afgebrande meulen het oude
Reijdhok, als daer van geen dienst meer zijnde ende tot bespaeringe van kosten door dien gen. meulen niet weder
soude opgetimmert worden, moge geplaatset worden bij de meulen in Appingedam, alsoo de chercher N. Munts
aldaer ware overleden. Hebben de Heeren Gedeputeerden in het gedane versoek difficulterende de dispositie
over de vacante cherchers plaetse in Appingedam aen de Heer de Hertoghe van Feringa gelaten.
1714, 8 maart. (in de marge: eedt). Toegang 1, inventarisnummer 160
Jovis den 8 Martii 1714.
Alsoo Gerrit Melles als aengestelde chercher bij eene der meulens in Appingedam den eed daertoe staende ter
vergaderinge heeft afgeleght, is sulx geteijkent.
1714, 13 maart. (in de marge: eedt). Toegang 1, inventarisnummer 160
Martis den 13 Martii 1714.
Alsoo Lisebeth Braems weduwe van wijlen Rutger Munts, als provisionele chercherse voor Gerrit Melles bij
eene der meulens in Appingedam den eed, daertoe staende, heeft gepraesteert, is sulx geteijkent.
1714, 2 juli. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 161
Lunae den 2 Julii 1714.
Alsoo Marten Cornellis Walo als nieuws aengestelde chercher tot Zandeweer, den eedt daertoe staende, heeft
afgelegt, is sulx geteijkent.
1714, 3 juli. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 161
Martis den 3 Julii 1714.
Alsoo Harmen Reijnders in voldoeninge van de Acte van den 2 Julii den eed als provisionele chercher heeft
gepraesteert, is sulx geteijkent.
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1714, 5 juli. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 5 Julii 1714.
Alsoo Evertjen Havinga als nieuws angestelde chercherse bij de meulen tusschen de Ebbinge en Boteringe poorten, den eedt daertoe staende, voor de Secretaris Beckeringh heeft afgelegt, is sulx geteijkent.
- - Dina Jans, als nieuws angestelde chercherse bij de meulen tusschen Ooster en het Kleijne poortjen, ad idem.
(in de marge: prov. chercher)
De Heeren Gedeputeerden hebben Allert Jans angestelt, om de cherchersplaetse bij de meulen tusschen Ooster
en het Kleijne poortjen voor Dina Jans provisionelik te bedienen.
(in de marge: prov. chercher)
De Heeren Gedeputeerden hebben nae gehoudene deliberatie goed gevonden en verstaen, dat Harm Reinders de
cherchersplaetse tot Zandeweer voor Marten Cornelis Walo provisionelik sal mogen bedienen, mids praesterende
den eed daertoe staende, wordende eene der Secretarien van het Collegie geauthoriseert, den selven den eed af te
neemen.
1714, 26 juli. (in de marge: Commis Veltman). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 26 Julii 1714.
De Commis Veltman word gelastet de gevel van cherchers hutte tot Middelstum, soo door de laeste storm is
omgewaaijt, te herstellen, en nieuws te laeten opmetselen, besorgende, dat deselve, gelijk als vooren is geweest,
werde gemaakt.
1714, 9 augustus. (in de marge: provisionele chercher). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 9 Augusti 1714.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het gepraesenteerde request van Marten Cornelis Walo chercher tot Zandeweer, den selven geaccordeert, om sijne cherchers plaetse, die tegenswoordigh door eener Harmen Riems,
provisionelik word waergenoomen, door Frouke Alferink wed. van Albert Hindrix te laeten bedienen.
(in de marge: eedt)
Alsoo Frouke Alferink als provisionele chercherse tot Zandeweer den eedt daertoe staende heeft afgeleght, is
sulx geteikent.
1714, 16 augustus. (in de marge: provisionele chercher). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 16 Augusti 1714.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek van Abraham Tammes, den selven geaccordeert, om sijne
cherchers plaetse bij de molen tot Midwolde, in het Wester quartier door sijne suster Anje Tammes provisionelik
te mogen laeten bedienen, mids praesterende den eed daertoe staende, welken eed voords ter vergaderinge heeft
afgelegt.
1714, 6 december. (in de marge: Commis Veltman). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 6 Decembris 1714.
De Commis Veltman word gelastet het cherchers logement aen de meulen bij de Heer Poorte in oogenschijn te
nemen, om te sien, wat aldaer aen een cosijn ofte anders mogte deficieren.
1715, 7 februari. (in de marge: Jan Geerds chercher). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 7 Februarii 1715.
De Heeren Gedeputeerden hebben in de plaetse van de overledene wederom tot chercher bij de molen tot Siddebuijren op de nominatie van de Raadsheer van Manneel aengestelt Jan Geerds, mids doende den eed daertoe
staende.
(in de marge: Eenje Simens cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 161
De Heeren Gedeputeerden hebben bij verplaetsinge van de chercher van den Andel nae Baffelt, wederom tot
cherchersche bij de molen in den Andel op de nominatie van de Heer van Feringa aengestelt Eenje Sijmens, mids
praesterende den eedt daertoe staende, welken eedt voords ter vergaderinge heeft afgeleght.
1715, 18 februari. (in de marge: tot Siddebuiren eedt). Toegang 1, inventarisnummer 161
Lunae den 18 Februarii 1715.
Alsoo Bouke Gennips als provisionele cherchersche voor Jan Geerds effective chercher aldaer, den eed daertoe
staande, heeft afgelegt, is sulx geteijkent.
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1715, 19 februari. (in de marge: Peter Harms chercher). Toegang 1, inventarisnummer 161
Martis den 19 Februarii 1715.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versogte transport van Tonnis Peters wederom in des selfs plaatse tot
chercher bij de meulen tot Farmsum aengestelt Peter Harms, wordende den selven gepermitteert, om sijne cherchers plaatse door Tonnis Peters of een ander bij provisie te mogen laeten bedienen, waerop aengestelde chercher Peter Harms den eedt daertoe staende voords ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1715, 20 februari. (in de marge: Abel Jans chercher). Toegang 1, inventarisnummer 161
Mercurii den 20 Februarii 1715.
De Heeren Gedeputeerden hebben in de vacante cherchers plaetse tot Peterbuijren wederom tot chercher aldaer
angestelt Abel Jans, welke den eed daertoe staende, op heden ter vergaderinge heeft afgeleght, en is voords verstaan dat de weduwe van de vorige chercher de eerste dag van daer sal moeten delogeren.
1715, 21 februari. (in de marge: verlegginge van cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 21 Febr. 1715.
De Heeren Gedeputeerden hebben verstaen, dat de chercher bij de meulen aan de zuidzijde van Appingadam
genaemt Peter N. bij de meulen tot Stedum sal worden verleght.
(in de marge: Jantje Stevens cherchersche)
De Heeren Gedeputeerden hebben in de plaetse van Peter N. chercher bij de meulen aen de zuidzijde van Appingadam bij de meulen tot Stedum verlegt, wederom tot cherchersche bij de meulen aen de zuidzijde van Appingadam aengestelt Jantje Stevens, ende deselve geaccordeert, om haere cherchers plaetse door Elisabeth Branius wed. van Rotger Muntz provisionelik te laten bedienen, mids praesterende den eed daertoe staende, welken
eed gem. weduwe voords ter vergaderinge heeft afgeleght.
(in de marge: eedt)
Alsoo Cornelliske Jans als nieuws aengestelde effective chercherse bij de meulen in Finserwolt, den eed daertoe
staande, heeft afgeleght, is sulx geteijkent.
1715, 28 maart. (in de marge: verlegginge van cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 28 Martii 1715.
Op het geproponeerde door den Advocaet Prov., hebben de Heeren Gedeputeerden aen Jan Takens pagtenaer van
het Gemaal in den Oldampte toegestaan, om eener Hindrik Wittingh als bijchercher aen de meulens aldaer op
sijn costen te mogen aenstellen en gebruijken.
Alsoo Hindrik Wittingh den eed als bijchercher ter vergaderinge heeft gepraesteert, is sulx geteikent.
(in de marge: Commis Veltman)
De Commijs Veltman word gelastet te besorgen, dat bij eenige meulens in den Oldampte, alwaer de prov.
koornmate deficieert, nieuwe maeten tot dienst der cherchers werden gebraght, ten zij bij recherche anders mogte
komen te bevinden.
1715, 20 mei. (in de marge: eedt). Toegang 1, inventarisnummer 161
Lunae den 20 Maij 715.
Alsoo Arnoldus Segeler nieuws aengestelde chercher in de Beerta den eedt daertoe staande, heeft afgeleght, is
sulx geteijkent.
1715, 21 juni. (in de marge: Hind. Derks provisionele chercher). Toegang 1, inventarisnummer 161
Veneris den 21 Junii 715.
De Heeren Gedeputeerden hebben Arnoldus Segeler aengestelde chercher bij de meulen in de Beerta geaccordeert, om sijne cherchers plaetse door Hindrik Derks op sijnen gedaenen eedt provisionelik te mogen laeten
bedienen.
1715, 22 augustus. (in de marge: Commis Veltman). Toegang 1, inventarisnummer 161
Jovis den 22 Augustii 715.
De Commijs Veltman word gelastet om de cherchers hutte bij de meulen tot Garshuijsen in ogenschijn te
neemen ende de noodige reparatie daar aan te laeten doen.
1716, 5 februari. (in de marge: chercher tot Onderdendam). Toegang 1, inventarisnummer 162
Mercurii den 5 Februarii 1716.
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De Heeren Gedeputeerden hebben op de nominatie van de Heer Grave van Kniphuisen in Plaetse van de overledene, wederom tot chercher bij de molen tot Onderdendam angestelt Harmen Gerrids mits praesterende den eed,
daertoe staende, welken eedt nogh staende vergaderinge heeft afgelegt.
1716, 4 mei. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 162
Lunae den 4 Maij 1716.
Word geteikent, dat Jantje Stevens bij acte van den 21. Febr. 1715 tot cherchersche bij de meulen aen de zuijdzijde van Appingadamaengestelt, den behoorlijken eed vergaderinge heeft afgeleght.
1716, 7 mei. (in de marge: prov. cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 7 Maij 1716.
Ter instantie en op het versoek der pagtenaeren van het gemael in den Old-ampte zijn deselve geauthoriseert, om
twee personen te despecieren, de welke bij provisie en tot nader ordre de functie van cherchers bij de meulens tot
Termunten en Midwoldmer Hamrik waernemen, mids eerst den eedt praesterende, daertoe staende.
1716, 18 mei. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 162
Lunae den 18 Maij 1716.
Alsoo Focco Ebels ten gevolge van den 7 Maij 1716 den eed heeft gepraesteert om bij provisie ende tot naeder
ordre de functie als chercher bij de meulen in Midwolder Hamrik waer te nemen, is sulx geteikent.
Alsoo Tonnis Hindriks &c. bij de meulen tot Termunten, ad idem.
1716, 22 juni. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 162
Lunae den 22 Junii 1716.
Alsoo Gerrigjen Gerrids huijsvrouw van de chercher bij de meulen tot Wirdum ingevolge placcaat van den 10
junii jongst den eed heeft gepraesteert, om wanneer in absentie van den chercher geemploijeert word, het interesse van de Provincie te sullen waernemen, is sulx geteijkent.
1716, 23 juli. (in de marge: molt onder cautie geligt). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 23 Julii 1716.
De Heeren Gedeputeerden hebben Haico Jans woonagtig tot Winschooten geaccordeert, om soodaene drie sacken garsten en ses sacken haveren molt, als door de Pagtenaeren van het gemaal in de Old-ampten in de cherchers hutte aldaar is gesequestreert, ten gevolge het 32e articul der Generale Ordonnantie onder genoegsaeme
cautie wederom tot hem te moogen nemen.
(in de marge: Hindr. Wittink bijchercher)
Op het versoek van Jacob Bloem en cons. pagtenaeren van t gemaal in de Oldampten hebben de Heeren Gedeputeerden deselve toegestaan, om eener Hindrik Wittink als bijchercher aen de meulens aldaar, op hare kosten te
mogen aenstellen en gebruijken, de welke daarop den eed, daertoe staande, voords ter vergaderinge heeft gepraesteert.
1716, 30 juli. (in de marge: prov. chercherse te Garshuisen). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 30 Julii 1716.
De Heeren Gedeputeerden hebben Frauke Cruijse, getrouwt aen Abraham Haan cherchersche bij de meulen tot
Garshuijsen geaccordeert, om de cherchersplaatze aldaar door haar dogter Lucretia Takens provisionelik te mogen laeten bedienen, mids praesterende den eed daartoe staande, den welken eed voorts ter vergaderinge heeft
afgelegt.
1716, 12 December
Toegang: 1, inventarisnummer: 29
Consideratien op de pagt van het Gemaal.
1. Dat het in de magt van den pagtenaar behoorde gelaten te worden de cherchers van de molen afteleggen of te
verleggen ten minsten eenmaal in ‘t halve jaar mids kennis gevende aan ‘t Collegio der Heeren Gedeputeerden.
De Heeren van de Ommelanden hebben dit art. van ‘t rapport geapprobeert en de Heeren van Stad in ‘t selve
gedifficulteert.
2. Dat ook de pagtenaar een chercher die wel doet sal mogen belonen op d’een of d’ander manier voor sijn vigilantie mids daarvan kennis gevende aan de Heeren Gedeputeerden.
De Heeren Staten van Stad en Lande hebben dit art. geapprobeert.
3. Dat de Backers of Brouwers te huis sijnde selfs of in absentie door de Vrouw of iemand anders aanwijsing aan
de pagter komende om te pegelen sullen moeten doen bij paena van honderd gls. agtervolgens het 2e art. der gen.
ordonnantie.
ad idem.
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4. Sware straffe te statueren tegens diegeene die eenig brood of koorn uit de Vrijdom of van buiten inbrenge.
ad idem.
5. Dat de pagtenaar ten allen tijde sulx versoekende eenige manschap van de militie tot assistentie sal konnen
bekomen, om daarop ondersoek te konnen doen, mids betalende voor jeder man tot onderhoud vijf st. ‘s daags.
ad idem.
Dat bakkers of brouwers of derselver knegts in cas van eenig bewijs of praesumtien gehouden sullen sijn onder
eede als getuigen te verklaren tegens de cherchers en mulders ten opsigt van fraudes of conniventien bij mulder
en chercher begaan, sullen verklarende vrij sijn van breuke en alle andere paenaliteiten.
Ad Idem.
7. Dat de cedels van het gemaal als het koorn van de molen word gehaald aanstonds aan den chercher sal worden
overhandigd en in praesentie van den brenger aanstonds in een liasse of ijsere pinne sal worden ingerijt, sullende
geen losse cedullen bij den chercher mogen gevonden worden bij paena van ieder een pond groot voor elke cedulle sullende alleene relatie hebben tot de cedullen van impositie dog met tot de Vrijcedullen, dusdane cedels
die reeds in de liasse sijn geweest, op de molen weder werdende bevonden sullen mulder en chercher verbeuren
ieder een pond groot voor ieder cedulle.
ad idem.
8. Dat de molenaars de granen na de datums van de cedullen sullen moeten malen en bij aldien een cedulle van
oudere datum, als waarop gemalen word bij bevinding op de molen word bevonden, de mulder daarover strafbaar sal sijn in de paena van een pond groot.
Ad Idem.
9. Dat de backers en brouwers volgens het 4 art. van het gemaal haar baksel of brouwsel onder de molen brengende het selve op eenmaal van de molen sullende moeten brengen, dan ‘t selve bij stil weer bij porcelen van de
meulen mogen afhalen, mids daarvan kennis gevende aan de pagtenaar of collector.
ad idem.
1716, 12 Dec.
Toegang 2, inventarisnummer 1012
in de marge: Consideratien op de pagt van ‘t gemaal
Consideratien op de pagt van het gemaal.
Ad art. 1. Dat de Pagtenaren de vrijheid behoorden te hebben de cherchers van de molens te verplaatsen, ten
minsten eenmaal in ‘t halve jaar met kennisse van de Gedep.;
de Ommel. approberen dit art.; de Stad difficulteert in ‘t zelve.
Ad art. 2. Dat een Pagtenaar een chercher die weldoet zal mogen belonen op de eene of andere maniere mits
kennisse gevende aan de Gedep.
De Staaten approberen dit art.
De andere 7 articulen geapprobeert.
1717, 16 februari. (in de marge: cherchersche bij Kleine poortje). Toegang 1, inventarisnummer 162
Martis den 16 Februarii 1717.
- - wederom tot cherchersche gestelt Lijsabeth Brouwes, mids doende den eed daertoe staande, wordende deselve
gepermitteert &c.
(in de marge: cherchersche bij ‘t Tuchthuijs)
- - wederom tot cherchersche aen de moolen bij het Tuchthuijs aengestelt Aefje Leffers mids &c. ut supra.
(in de marge: chercher bij Ebbinge poort)
- - wederom tot chercher bij de moolen aen Ebbinge poorte aengestelt Jacob Diemer, mids &c. ut supra.
(in de marge: cherchersche tot Croddebuijren)
- - wederom tot cherchersche bij de moolen tot Croddebuijren aengestelt Willemina Fabritius, mids doende &c.
wordende &c.
(in de marge: chercher tot Termunten)
- - wederom tot chercher bij de moolen tot Termunten aengestelt Hindrik Jans, mids ut supra.
(in de marge: cherchersche tot Midwolder Hamrik)
- - wederom tot cherchersche bij de moolen tot Midwolder Hamrik aengestelt Jantje Boelema, mids doende &c.
ut supra.
(in de marge: cherchersche tot Cropswolde)
- - wederom tot cherchersche bij de moolen tot Cropswolde angestelt Jantje Harms, mids doende &c.

41

(in de marge: chercher in de Wildervank)
- - hebben wederom tot chercher bij de moolen in de Wildervank aengestelt Tileman Jans, mids &c. ut supra.
- - hebben wederom tot chercher bij de moolen in de Wildervank aengestelt, vide deser naast voorsr.
1717, 18 februari. (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 18 Februarii 1717.
Hindrik Jans als chercher bij de meulen tot Termunten.
Aafjen Leffers als cherchersche bij de meulen bij ‘t Tugthuijs.
Jacob Diemer als chercher bij de meulen bij Ebbinge poorte.
Hidde Jans als provisionele chercher tot Cantes.
(in de marge: cherchers bij ‘t Kleine Poortje).
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan dat Allert Jans als provisionele chercher bij de meulen aen ‘t Kleine Poortje geene verdere actie sal behoeven te suteneren, als voort geene
met Jacob Diemers aengestelde chercher aldaer met kennisse der Heeren Gedeputeerden is geconvenieert geweest.
1717, 20 februari. (in de marge: chercherse tot Winsum). Toegang 1, inventarisnummer 162
Saturni den 20 Februarii 1717.
De Heeren Gedeputeerden hebben in de plaetse van de overledene wederom tot cherchersche bij de molen tot
Winsum aengestelt Jantje Andries de Haan, ende deselve geaccordeert, om dese cherchersplaatse door haer vader Andries de Haan sijn leven lang provisionelik te laten bedienen, mids het halve cherchers tractement aen
Stijntje Meijrink weduwe van de clerq Ten Camp sal worden uitgekeert, ende de andere helfte bij de provisionele chercher worden genooten.
(in de marge: eed)
Alsoo Jantje Geerds den eed heeft gepraesteert om de cherchersplaatse bij Ebbinge poorte voor Jacob Diemer
provisionelik te bedienen, onder genietinge van drie en twintigste halve stuivers weeks, is sulks geteijkent.
1717, 25 februari. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 25 Februarii 1717.
Also Hindrik Derks den cherchers eed heeft gepraesteert, om de cherchersplaetse bij de moolen tot Termunten
voor Hindrik Jans provisionelik te bedienen, is sulx geteijkent.
1717, 1 maart. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 1 Martii 1717.
Alsoo Jacob Reijer als provisionele chercher bij de meulen in de Wildervank voor Tileman Jans volgens acte van
den 16 Febr. jongst, den eed, daertoe staande, heeft gepraesteert, is sulx geteijkent.
1717, 6 maart. (in de marge: insinuatie an de provis. chercher tot Termunten). Toegang 1, inventarisnr. 162
Saturni den 6 Martii 1717.
De Heeren Gedeputeerden hebben den provisionelen chercher bij de moolen tot Termunten, om de cherchers
hutte als daarnae insinuatie deses te ruimen, ten eijnde Hindriks als tegenswoordigh aengestelt, om de cherchers
plaetse voor Hindrik Jans provisionelik te bedienen, de selve functie aldaar mooge waarneemen, worden bij
manquement van sulks het gerigte ter plaetse versoght, om den selven uit gem. hutte te doen delogeren.
1717, 8 maart. (in de marge: rogge onder cautie geligt). Toegang 1, inventarisnummer 162
Lunae den 8 Martii 1717.
De Heeren Gedeputeerden hebben Peter Euwes op ‘t Zant geaccordeert, om soodaene mudde rogge, als door de
pagtenaar van het gemaal in de cherchers hutte aldaer is gesequestreert, ten gevolge het 32. art. der Generale
Ordonnantie wederom tot hem, onder genoegsaeme cautie te mogen nemen.
1717, 11 maart. (in de marge: chercher in Wildervank gelast). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 11 Martii 1717.
Op het geproponeerde ter vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan, dat de gewesen chercher bij
de moolen in de Wildervank Andries Willems inwendigh aght dagen, nae insinuatie, wederom in staet sal moeten brengen alle het geene eerd en naegelvast uit de cherchers hutte heeft weggebrooken, als mede alle het geene
waerdoor gemelte hutte, soo door het breeken van glasen als anders tot de selve gehoorende, heeft gespolieert
ofte dat daerin tot sijn leedwesen sal worden voorsien.
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1717, 22 juni. (in de marge: provis. chercherse). Toegang 1, inventarisnummer 162
Martis den 22 Junii 1717.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Jantjen Boelema cherchersche in Midwoldmer Hamrik toegestaan om
voorsr. cherchers plaetse door haer suster Trijntjen Boelema bij provisie te mogen laeten bedienen, welke den
eed, daertoe staende voords heeft afgeleght.
1717, 21 juli. (in de marge: molt onder cautie geligt). Toegang 1, inventarisnummer 162
Mercurii den 21 Julii 1717.
De Heeren Gedeputeerden hebben den Brouwer Hindrik Nanninga geaccordeert, om soodane ses sacken haveren
molt, als door de pagtenaeren van ‘t Gemaal in de Stad &c. in de cherchers hutte zijn gesequestreert, ten gevolge
het 32 art. der Generale Ordonnantie onder genoegsaeme cautie wederom tot hem te moogen nemen.
1717, 5 augustus. (in de marge: Vercopinge). Toegang 1, inventarisnummer 162
Jovis den 5 Augusti 1717.
De Heeren Gedeputeerden hebben Peter Jans mede Pagtenaar van het Gemaal in d’Oldampten geaccordeert, om
soodane ses mudden haveren mold, als in de cherchers hutte tot Veendam zijn gesequestreert, ten gevolge het
32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentis, te mogen vercoopen.
1717, 6 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 163
Mercurii den 6. Octobris 1717.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet, om de Cherchershutte bij de molen tot Visvliet te laeten maeken, ad
idem.
1717, 7 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 7. Octobris 1717.
Ter instantie van Harmen Arends Molenaar tot Zuijdbroek, is verstaan, dat de gedecerneerde commissie op den
Julii jongst, door Jan Derx Brouwer tegens de eerste Rechtdagh sal moeten werden uijtgebraght.
1717, 13 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 163
Mercurii den 13. Octobris 1717.
De Commis Provl v. Seeratt word gelastet, de Cherchers hutte Croddebuijren, zijnde seer bouwvalligh, te laeten
repareren.
1717, 27 Nov.
Toegang 2, inventarisnummer 1012
in de marge: molenaars in ‘t Huns. en Fivelingo quartier
De molenaars beklagen haar over zekere periode in het placcaat van den 23 Dec. 1716 rakende het malen na de
datums der cedullen. Commissoriaal aan de Heeren van de Finances.
1717, 9 december. Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 9. Decembris 1717.
Ter instantie van Harmen Arends Molenaer tot Zuijdbroek, versoekende, ten gevolge placcaate van den 10. Octobris 1671 en apostille van den 12 Julii 1717, naeder despositif, ten einde eenige Ingesetenen van Zuijdbroek de
granen bij de meulen souden moeten laeten breeken, alwaer deselve ten Collecte waeren aengegeven. De brouwer Jan Derks versogte, dat des Remonstrts apostille, als op abusive allegaten geobtineert, wederom moge worden ingetrokken, sustinerende, dat het geallegeerde placcaat van den 10. Octobris 1671, door het volgende van
den 7. Junii 1697 naeder wierde geexpliceert, als den ingesetenen bij het laeste placcaat gepermitteert zijnde, om
ter oorsake van onbruijkbaerheit der wegen, ende andere ongelegentheid, naedaene verclaringe, haere granen ter
naesten bequaeme Collecte en Meulen te mogen aengeven en laeten breken. Dat de requireerde bij onbequaam
weder, met het schip bij de Oostermolen konde komen, ende de Zuijdermolen voor hem niet alleen ongelegen
maer ook bij eenige winden aldaer niet konde gereven worden; verders dat de beide voorgeroerde placcaten in
faveur van den pagtenaer voornaementlik waeren geemaneert, om soo veel te beter ondersoek van frauden te
konnen doen, dog dat de pagtenaer, als daarbij niet gepraejudiceert zijnde, hier niet tegens hadde, ende dat derhalven de molenaer niet gequakificeert waere voor hem selfs soodaenig versoek te doen; De Advocaet Schaink
versogte uit den naeme van de Collectorsche van Zuijdbroek, dat in desen niet moge worden gepraejudiceert.
Met wijderen hinc inde hebben de Heeren Gedeputeerden de Apostille van den 12 Julii 1717 op het request van
de Molenaer Harmen Arends verleent, wederom ingetrocken, met compensatie van kosten.
1717, 27 december. Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 27. Decembris 1717.
de overstrominge van zoute wateren

swaere watervloedt

43

1718, 1 januari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Saturni den 1. Januarii 1718.
droevige watersnoot
1718, 3 januari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 3 Januarii 1718.
Dewijl het Gemaal wederom op de voorige voet is verpagt, en den impost moet worden betaalt, word de Collecteursche van Baffelt gelast, aen N.N. Chercher aldaar des selfs ords wekelijx salaris als voren te betalen.
1718, 10 januari. (in de marge: Herb. Reinink Vriecedulle.) Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 10 Januarii 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben Herbert Reinink tot Nieuwolda geauthoriseert, bij provisie aldaar op eene vrie
Cedulle ses mudden rogge te mogen laeten maelen, om het brood, daarvan gebacken, aen notoire armen menschen uit te deelen, mids te sijnertijd openinge gevende, aen wie deselve heeft gedistribueert.
1718, 11 januari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Martis den 11. Januari 1718. niet relevant
1718, 15 januari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Saturni den 15. Januarii 1718.
De particuliere Ontfanger Costerus word geauthoriseert, om van de Collector op de Meeden ter oorsaekw van het
wegdrijven alleene van het Gemaalboek verclaart hadde het extra ords van het ords ontfang niet te konnen separeren, de gepraesenteerde Collect penningen bij provisie op rekeninge te ontfangen.
1718, 24 januari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 24 Januarii 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben den Ingesetenen van Peterbuijren geaccordeert, om soodaene koorn, als door
de pagtenaeren van het Gemaal in Hunsingo quartier in de Cherchers woning aldaer is gesequestreert, ten gevolge het 32 art. der generale ordonnantie onder genoegsame cautie wederom tot haer te mogen nemen, mids daarvan een pertinente notul van het geligte sal werden gehouden.
Ingevolge bovenstaande acte laat ik ondergesr mij in als borge agtervolgens het 32 articul der generale ordonnantie. (waer geteikent:) H. Busch.
1718, 1 februari. (in de marge: ligting onder cautie) Toegang 1, inventarisnummer 163
Martis den 1. Februarii 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Noordhof’s weduwe geaccordeert, om soodaene twee mudden gersten en
tijn mudden haveren mold, als door de pagtenaeren van het Gemaal in de Stad in het Cherchers huijs bij het
Kleine Poortijn zijn gesequestreert, ten gevolge het 32 art. der generale ordonnantie wederom tot haer te mogen
nemen.
Tengevolge bovenstaende acte laat ik ondergesr mij in als borge agtervolgens het 32 artic. der generale ordonnantie. (geteikent:) Ferdinant van Lintelen.
1718, 7 februari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 7. Februarii 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben den Pagtenaeren van de Brandewijn over de Provincie geaccordeert, om
soodaene haveren molt en een vierendeel mudde bilmeel, als alhier in de Stad, en een mudde roggen meel, als
ten huise van de Raadsdienaer Groenewold is gesequestreert, ten gevolge het 32 articul der generale Ordonnantie
ad usum jus habentium te moogen verkoopen.
1718, 17 februari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 17. Februarii 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben Alle Jans Chercher tot St Anne geaccordeert, om zijne Cherchers plaetze aen
Haijo Allershof te mogen transporteren.
1718, 19 februari (in de marge: Johanna Laman provis: chercherse; Chercher tot Scharmer). Toegang 1, inventarisnummer 163
Sabbathi den 19. Febr. 1718.
-- hebben in plaetse van de overledene Gerrid Hindriks wederom tot Cherchersche bij de meulen op Delfzijl
aengestelt Catharina Laman.
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De Heeren Gedeputeerden hebben bij desen toegestaan, dat de Cherchersplaetze van Catharina Laman bij de
Meulen op Delfzijl door Johanna Laman provisionelik sal mogen werden bedient, mids praesterende den eed
daertoe staende.
-- hebben in de plaetse van de overledene Chercher tot Scharmer wederom tot Cherchersche bij de meulen aldaer
aengestelt Trijntien Geerds, mids het halve Cherchers Tractement aen Jantje Andries de Haan tot Winsum sal
worden uitgekeert.
1718, 21 februari (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 21. Februarii 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben Haijo Allershof aengestelde Chercher bij de meulen tot St Anne geaccordeert,
om sijne Cherchers plaetze aldaer door IJsbrand Stuijrwolt provisionelik te mogen laeten bedienen, mids doende
den eed daertoe staande.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaats van de overledene Chercher tot Ulrum wederom tot Chercher bij de
meulen aldaer aengestelt Hindrik Jans, mids praesterende den eed daertoe staende.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Hindrik Jans nieuws aengestelde Chercher bij de meulen tot Ulrum toegestaan, sijne Cherchers plaetse door enner Peter Jans te mogen laeten bedienen.
Alsoo Peter Jans als provisionele Chercher bij de meulen tot Ulrum den eed daertoe staande, heeft afgeleght, is
sulx geteikent.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Haijo Allershof Chercher bij de meulen tot St Anne toegestaan, vide desen supra.
Alsoo Isebrand Stuijrwold als provisionele Chercher bij de meulen tot St Anne den eed daertoe staande, heeft
afgelegt, is sulx geteikent.
Alsoo Johanna Laman provisionele Cherchersche bij de Meulen tot Delfzijl den eed daertoe staande, heeft afgelegt, is sulx geteikent.
Alsoo Trijntjen Geerds als Cherchersche bij de Meulen tot Scharmer den eed, daartoe staende, heeft gepraesteert,
is sulx geteikent.
1718, 28 februari (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 28 Februarii 1718.
Alsoo Focco Ebels als provisionele Chercher in de Beerta voor Arnoldus Segelaer den eed, daertoe staande, ter
vergaderinge heeft afgelegt, is sulx geteijkent.
1718, 25 maart. Toegang 1, inventarisnummer 163
Veneris den 25. Martii 1718.
De Commijs Provl v. Seeratt word gelastet
3tio de Cherchers hutten tot Peterbuiren en Eenrum, door de jongste inundatie beschaedigt te laeten herstellen.
1718, 26 maart. Toegang 1, inventarisnummer 163
Sabbathi den 26 Martii 1718.
De Commis Provl v. Seeratt word gelastet, om de Cherchers hutte tot Wagenborgen te laeten repareren, waervan
de muijren door de laeste watersvloed beschaedigt, alsmede het dak en vensters aen stukken gebrooken zijn.
-- om de Cherchers hutte bij Appingadam, waer van alle glasen uitgespoelt en de muijren geschadigt zijn, te
laeten repareren.
1718, 29 april. Toegang 1, inventarisnummer 163
Veneris den 29. April 1718.
de jongste Watervloed
De Commis Provl v. Seeratt word gelastet het Cherchers huijs tot Scharmer te laeten repareren.
1718, 5 mei. (in de marge: Harm Hindrix @ P. Jans Zijll) Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 5. Maji 1718.
Tusschen Harm Hindrix brouwer Impetr. ende Peter Jans Zijll Gede, quiestieus ter oorsaeke de Gede kost en
schaedeloos soude moeten restitueren soodane sak met ruijm tijde half bak haveren molt, als hij den 9. September 1716 van des Impetrs wagen op de Heere weg voorbij de Molenbergh tot Westerlee hadde afgehaalt en laeten
sequestreren. De Gede hiertegens opponeerde exceptionem praematuritatis, soo lange de saeke in revisie niet
waere afgedaen, is verstaen, dat het selve inmiddels pro acta diligentia sal verstrecken.
1718, 11 mei. (in de marge: Commis v. Seeratt) Toegang 1, inventarisnummer 163
Mercurii den 11 Maij 1718.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet de vervallen Cherchers hutte tot Wolthersum te laeten repareren.
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1718, 14 mei. (in de marge: Commis Seeratt) Toegang 1, inventarisnummer 163
Saturni den 14. Maij 1718.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet, om de Cherchers hutte tot Lopperum, soo geheel bouwvalligh is,
wederom te laeten repareren.
1718, 21 mei. (in de marge: Commis v. Seeratt) Toegang 1, inventarisnummer 163
Saturni den 21. Maji 1718.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet, betalinge te doen wegens het repareren van het Cherchershuijs tot
Delfzijl .
1718, 30 mei. (in de marge: Tugtmr Pastoor) Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 30 Maij 1718.
Op het gemoveerde ter Vergaderinge, dat tijdlijx eene bovengewoone quantiteit vriecedullen soo van rogg als
weite en garst door de Tugtmeester Pastoor van het provle Comptoir werden gehaalt, zijn de Heeren Gecomden
van’t Quartier met de Secrets versoght, om gem. Werkmeester over desen naeder te verstaan, doende daer van ter
Vergaderinge rapport.
1718, 2 juni (in de marge: Ambtman Mensing an te schrijven) Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 2 Junii 1718.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge dat in het Kleij Oldampt in een hoek aen de dijk nog verscheijde doode
krengen onbegraeven lagen, is goedgevonden en verstaen, dat de Ambtman Mensing sal worden aengeschreven,
ten einde de selve de verijschte Ordres stelle, dat de voors. krengen nog boven de aarde leggende, binnen drie
maal 24. uijren onder de aarde werden bedolven, ofte dat bij faute van dien hier in ten gevolge jongste Staatse
Resolutie sal worden voorsien.
(in de marge: Commis Seeratt)
De Commis Provl v. Seeratt word gelastet te besorgen, dat de doode krengen nog onbegraven leggende aen het
Trekpad int Fivelingo ten eersten in het naaste land daaraen gelegen, onder de aarde werden bedolven.
1718, 10 juni (in de marge: Surcheance van Executie) Toegang 1, inventarisnummer 163
Veneris den 10. Junii 1718.
Also bij de Heeren Staten van Stad en Lande op den 22 maij 1718 is verstaan als volght.
Dat eenige Carspelen wederzijds genoemt, als aen de zijde van de Stad de Carspelen Noordijk, Middelbert Engelbert, Kleij Oldampt in’t geheel, Midwolder Hamrik Schemder hamrik, Koorngast, Finserwold. En an de zijde
der Ommelanden de Carspelen Ulrum, Vliedorp, Niekerk, Vierhuijsen Hornhuisen, Cloosterbuiren, Leens, Weehe, Suijrdijk, Warfhuisen, Wetsinge, Wierhuijsen, Petersbuijren, Eendrum, Westernijeland, Saaxumhuijsen
Obergum, Zuijdwolde, Noordwolde, Bedum, Dijxhorn, Westerwijdwerd, Onderwierum, Uithuisen, Mieden,
Usquert, Spijk, Berum Schilwolde, Slogteren, Colham, Scharmer, Harksteede, Heidenschap, Garmerwolde,
Thesinge, Ten Bour, St Anne, Oostwold, Wolthersum, Holwijrda Uitwijrda, Tjamsweer, Opwijrda, Godlinse
Losdorp Farmsum, Oterdum, Oosterwierum, Heveskes, Weijwerd, Mithuijsen, Siddebuijren, ten Post, Wittewijrum, Garrelsweer, Hellum. Surcheance van executie der Verpondingen van voorleden jaer sal worden geaccordeert tot den 1. Augti aenstaande, in welke tijd door de Gecomden sal worden geexamineert en gereguleert, wie
ingevolge dit rapport remis van Verpondingen voor’t geheel of ten deele sal worden gegeven, nae welke tijd de
Carspelen en particulieren, de welke geen remis is gegeven, voor de Verpondingen aenspraakbaer sullen zijn.
Dat gelijke surcheance aen eenige Ingesetenen van andere Carspelen verleent sal worden, die aen den Heeren
Gecomden, daertoe gestelt, gelijke of genoegsaeme reden van klagten sullen konnen voorbrengen.
Dat inmiddels door de Heeren Gecomden sal worden geexamineert op den voet van bewijs, dat jemand met twee
geloofweerdige getuigen geregtelik beeedigt aen welgeme Heeren aentoonende, dat sijn Landen geheel geen of
weinig gemaek hebben gehad, om deselve nae proportie remis van Verpondingen te doen hebben.
Worden de respve Schatbeurders gelastet de Schatgeveren van den inhoud deses bij uitschrijvinge van dese 5de
Verpondinge en de volgende van het gepasseerde jaer 1717 te onderrigten.
1718, 11 juni (in de marge: Commis Provl van Seeratt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Sabbathi den 11. Junii 1718.
De Commis Provl v. Seeratt word gelastet om het Cherchers huijs tot Schouwerzijll waervan de muijren aen
stucken, de schoorsteen ontramponeert en de pannen gebrooken, te laeten repareren.
-- om bepalinge te doen, wegens gedane reparatie aen het Cherchers huijs te Baflo.
1718, 1 juli (in de marge: Commis v. Seeratt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Veneris den 1. Julii 1718.
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De Commis Provl van Seeratt word gelastet om de Cherchers hutte in den Andel, waervan de muijren aen stucken, de pannen afgevallen en de vensters en glasen weggespoelt zijn, wederom te laeten repareren.
1718, 11 juli (in de marge: Chercher tot St Anne, Scharmer, Schouwerzijl). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 11. Julii 1718.
Alsoo het Collect tot St Anne wegens de jongste watervloed in het gepasseerde half jaer niet meerder als negen
en twintig gulden heeft konnen opbrengen, word de particuliere Ontfanger ten Comptoire geauthoriseert, aen de
Chercher ter plaetse het resterende van des selfs tractement ter summa ses en dertig gulden te betalen.
-- Scharmer, niet meer als seventijn gulden tijn stuiver het resterende à seven en viertig guld. tijn st., ad idem.
-- Schouwerzijl, niet meer als wijftig gulden, het resterende à vijftijn gl., ad idem.
1718, 14 juli (in de marge: Collr van Thesinge). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 14. Julii 1718.
Alsoo het Collect tot Thesinge wegens de jongste watervloet in het gepasseerde half jaer niet meerder als seven
en viertigh guld. 16 st. heeft konnen opbrengen word de particuliere Ontfanger ten Comptoire geauthoriseert, aen
de Chercher ter plaetse het resterende van des selfs tractement ter summa van seventijn gulden 4 st. te betalen.
1718, 6 augustus (in de marge: Commis Provl van Seeratt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Satturni den 6. Augusti 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen den Commis Provl v. Seeratt geaccordeert
-- tot reparatie van het Cherchers huis tot Onderdendam.
1718, 18 augustus (in de marge: wegens verminderinge van 400e penn. voor 2 jaeren). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 18. Augusti 1718.
1718, 19 september (in de marge: Commis v. Seeratt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 19. Septemb. 1718.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet de Cherchers huijsen in de Stadt te laeten repareren, als mede de
Sloten voor de Moolens, en de Maaten voor de Cherchers te laeten repareren.
1718, 6 oktober (in de marge: Commis v. Seeratt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 6. Octobris 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen den Commis Provl v. Seeratt geaccordeert
-- de Cherchers huijsen in de Scheemda, Midwolder Hamrik, Scheemder Hamrik en Winschoot te laeten repareren.
1718, 10 november (in de marge: Cherchersche en Provisionele). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 10. Novembris 1718.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledene wederom tot Cherchersche bij de meulen alhier
in de Stad het oude Reidhok genaamt, aengestelt Geertruijd Gerrids, wordende deselve geaccordeert, dese Cherchers plaetse door eenen Jan Derks en desselfs Vrouw Geesjen Harms provisionelik te laeten bedienen.
1718, 14 november (in de marge: Cherchersche eed. Eed). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 14. Novembris 1718.
Alsoo Geertruid Gerrids als aengestelde Cherchersche bij de meulen van oude Reijdhok in de Stad, den eed,
daartoe staende, heeft gepraesteert, is sulx geteijkent.
Alsoo Jan Derx en Desselfs Vrouw Geesje Harms den eed hebben gepraesteert, om de Cherchers plaetse voor
Geertruid Gerrids provisionelik te mogen bedienen is sulx geteijkent.
1718, 16 november (in de marge: Staet aen de reisende Commisen over te geven). Toegang 1, inventarisnr. 163
Mercurii den 16. Novembris 1718.
Is na gehoudene deliberatie goedgevonden en verstaen, dat de Collecteurs en Schatbeurders ten platten Lande
aen de reisende Commisen bij der selver naeste Ommetoght een staet ofte register van menschen en huijsen, in
de laeste wstervloet verdronken of weggespoelt, sullen overgeven, voorsien met een behoorlijke attestatie in
conformité placcaet van den 20. Octobris 1718, om bij de respve Commisen te worden overgenoomen, en vervolgens alhier overgebracht.
1718, 5 december (in de marge: Chercher tot Bedum). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 5. Decembris 1718.
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De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetze van de overledene Chercher tot Bedum wederom tot Chercher bij
de Meulen aldaer aengestelt Geerd Koijter, en den selven geaccordeert, sijne plaetze door Marchien Frerix weduwe van Hindrik provisionelik te mogen laeten bedienen.
1718, 20 december. Toegang 1, inventarisnummer 163
Martis den 20. Decembris 1718.
De Heeren Gecomitteerden van’t Fivelingo quartier ter Vergaderinge hebbende gerapporteert, dat geexamineert
hadden het versoek van de pagtenaeren in’t Fivelingo van’t gemaal primo Julii 1717 ingegaan, om te mogen
hebben remis van een summa van negen en seventigh gulden, zijnde het geene door de Collector tot Ctmis in de
jongste Watervloet overleden, in de maant van juli was ontfangen, dog door de voors. ongeluckige inundatie
verlooren, en aen de Provincie niet heeft konnen werden overgebragt, Is nae gehoudene deliberatie ten gevolge
authorisatie bij Staetsche Resolutie van den
1718 goed gevonden en geresolveert, dat aen de Pagtenaar M.
Buthuis nae deser saken gelegenheit drie vierde parten van voors. summa van negen en seventig gulden sal werden geremitteert.
1719, 6 januari. Toegang 1, inventarisnummer 163
Veneris den 6 Januarii 1719.
Ter instantie van de Chercher bij de meulen tot St Anne word de particuliere Ontfanger Costerus geauthoriseert,
om in voldoeninge van de Acte van den 11 Julii 1718 het restant van desselfs Tractement eene summa van
viertijn gulden negen stuiver te voldoen.
1719, 31 januari (in de marge: Nanne Geerds Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 163
Martis den 31 Januarii 1719.
-- toegestaan en geaccordeert de verplaatsinge van de Chercher in den Andel tot Esinge, ende Nanne Geerds
aengestelt tot Chercher in den Andel, sullende Nanne Geerds de Cherchers plaetse in den Andel door die geene,
so tegenswoordig waer neemt, mogen laten bedienen.
1719, 2 februari (in de marge: Claaske Lucas Cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 2 Februarii 1719.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetze van de overledene wederom tot Cherchersche bij de Meulen tot
Leens aengestelt Claaske Lucas, sullende haere plaetse door eener IJtjen Lammers mogen laeten bedienen.
1719, 3 februari (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 163
Veneris den 3 Februarii 1719.
Alsoo IJtien Lammers als provisionele Cherchersche bij de Meulen tot Leens den eed, daertoe staende, heeft
gepraesteert, is sulx geteijkent.
1719, 9 februari (in de marge: provis. Cherchersche. Eed). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 9 Februarii 1719.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Marten Chercher bij de Meulen tot Sandeweer geaccordeert, sijne
Cherchers plaetse aldaar door eener Welmoet Jans te mogen laeten bedienen, mids praesterende den eed daertoe
staende.
Also Welmoet Jans den eed als provisionele Cherchersche tot Sandeweer heeft afgeleght, is sulx geteijkent.
1719, 21 februari (in de marge: Aaltje Berends Chercherse). Toegang 1, inventarisnummer 163
Martis den 21 Februarii 1719.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de vriewillige resignatie van Elsjen Berends Chercherse bij de Meulen in
Veendam, wederom tot Chercherse aldaer aengestelt desselfs dogter Aaltjen Berends.
De Heeren Gedepden hebben in plaetze van N.N. wederom tot Chercher bij de Meulen in de Beerta aengestelt
Hermannus van Oosterdam, welke voords den eed, daertoe staande, heeft afgeleght.
1719, 2 maart (in de marge: insinuatie aen de Collrs en Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 163
Jovis den 2 Martii 1719.
De Heeren Gedeputeerden door den Advocaet Provl voor weinigh tijds wordende geinformeert hoe het nae het
opbrengen der Collectboeken kwam te geblijcken, dat verscheijden Collecteurs notoire abusen en misrekeningen
daer in hadden begaen, dat ook bij veele van de Collecteurs geene aenteijkeninge van de gehaalde Vriedullen
[sic] wierde gehouden en veele misslaegen in de Collectboeken konnen werden gepractiseert, wanneer de aengevinge met cijfer getal word te boek gestelt.
Hebben nodig geagtet hierin te moeten voorsien en alle Collecteurs ten platten Lande bij desen te ordonneren,
om voort aen alle aengevinge sonder onderscheit, die jemand aen het Collect komt te doen, niet met cijfer getall

48

maer met volle letteren te boeke te stellen, en het quantum van den Impost voords bij de angevinge in margine
uit te trecken.
Dat ook alle Collectors de vrie Cedullen op eene ordentelijke wijse sullen te boeke stellen en de Cherchers bij de
Meulen deselve sullen hebben te bewaeren en behoorlijk Liasseren bij poena, dat de naelatige so Collecteurs als
Cherchers daer over arbitrarie en na de lijste sullen worden gecorrigeeert, sullende desen aen de respe Collecteurs
en Cherchers te Lande worden geinsinueert, om haer daer nae te reguleren.
1719, 6 maart (in de marge: Commis v. Seeratt). Toegang 1, inventarisnummer 163
Lunae den 6 Martii 1719.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de Commis Provl van Seeratt een acte tot betaelinge . . . geaccordeert
-- van het Cherchers huijs bij het oude Reijdhok ad idem
1719, 17 maart (in de marge: Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 164
Veneris den 17 Martii 1719.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledene Cherchersche bij de Meulen agter het Provle
Tugthuijs wederom tot Chercher aldaer aengestelt Geert Dijkema Chercher bij de meulen tot Houwerzijll, welke
plaetze door desen sal vacant wesen ter dispositie van het Collegie.
1719, 27 april (in de marge: Verplaetsing van Cherchers.)
Jovis den 27. April 1719.
Ter instantie en op het versoek der Pachtenaren van het Gemaal in het Wester Quartier: Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaen, dat volgende Cherchers sullen werden verplaetzet, invoegen dat de
Chercher van
Grootegast


Grijpskerk
Grijpskerk


Midwolda
Midwolda


GrooteGast
Zuijdhorn
 sal gaen nae 
Nijehove
Nijehove


Zuijdhorn
Opende


Oldehove
Oldehove


Opende
1719, 5 juni (in de marge: refer ad Jovis 25 May 1719. verplaetzing van Cherchers.)
Lunae den 5 Junii 1719.
Ter instantie en op het versoek der pagtenaeren van het Gemaal in het Wester quartier, Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaen dat volgende Cherchers sullen worden verplaetzet, in voegen dat de Cherchers van
Groote Gast


Grijpskerk
Grijpskerk


Visvliet
Visvliet


Groote Gast
Zuijdhorn
 sal gaen nae 
Nijehove
Nijehove


Zuijdhorn
Opende


Oldehove
Oldehove


Opende
1719, 6 juli (in de marge: Chercherse tot Westerlee. Eeden.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 6 Julii 1719.
Op de vriewillige resignatie van Harmen Hovinghe Chercher tot Westerlee, Hebben de Heeren Gedeputeerden
wederom tot Chercher bij de meulen aldaer aengestelt Claesjen Jacobs huijsvrouw van Harmen Tiddes, mids
praesterende den eed daertoe staende, en word aen de provisionele Chercher Haiko Schepel toegestaan, dese
plaetse nog vier weken te mogen waernemen.
Is in Actis geteijkent, dat Claesjen Jacobs als effective Cherchersche bij de meulen tot Westerlee en Harmen
Tiddes als provisionele den eed, daartoe staande, hebben gepræsteert.
1719, 29 september (in de marge: Chercherse tot Ulrum. verplaetsing van Cherchers)
Veneris den 29 September 1719.
Op de vriewillige resignatie van Hindrik Jans Holtman, Hebben de Heeren Gedepden in desselfs plaatze wederom
tot Chercherse bij de meulen tot Ulrum aengestelt desselfs vrouw Agneta Holtmans, mids praesterende den eed,
daartoe staande.
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De Heeren Gedeputeerden hebben goedgevonden en verstaan, dat de Chercher van Woldendorp sal werden verplaetzet bij de meulen op de Meeden, en de Chercherse van Ulrum Agneta Holtmans gaan na de meulen tot
Woldendorp, en aldaer het opsigt binnen 14. dagen selfs moeten waernemen.
1719, 9 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 9. October 1719
De Commis Provinciaal van Seeratt word
-- gelastet, om het seer bouwvallig Cherchershuijs tot Termunten te laeten repareren.
1719, 11 november (in de marge: Chercherse in de Scheemda.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Sabbathi den 11 November 1719.
Op de vriewillige resignatie van Liske Hiddes, Chercherse bij de Meulen in de Scheemda; Hebben de Heeren
Gedepden in desselfs plaatze wederom tot Chercherse aldaar aengestelt haar dogter Almoet Harms, mids deselve
den eedt, daartoe staande, aflegge.
1719, 13 november (in de marge: Eedt.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 13 November 1719
Alsoo Almoet Harms, als aengestelde Chercherse bij de Molen in de Scheemda; den Eed, daartoe staende, heeft
gepraesteert, is sulx geteijkent.
1719, 17 december
Hindrik Jans op ‘t Holt trouwt in Appingedam met Gesina Pars. Hij wordt later molenaar en chargier.
1720, 17 januari. Toegang 1, inventarisnummer 164
Mercurii den 17. Januarii 1720.
De commijs Provinciaal van Seeratt word gelastet om wegens reparatie aan het Cherchershuijs tot Stedum gedaen, betaelinge te doen.
1720, 14 februari. Toegang 1, inventarisnummer 164
Mercurii den 14. Febr. 1720.
Is na gehoude deliberatie op het versoeck der pagtenaren van het gemaal in de Stad 1mo Janrii 1720. ingegaen
goed gevonden en verstaen, dat gelijk de Cherchers ten platten lande, ingevolge placcaten van den 10. Octob.
1671, en 28 Julii 1681, zijn gehouden de Cedullen van de granen ter meulen werdende gebragt, an de sacken te
binden, ook alsoo de Cherchers bij de Meulens in de Stad inkomstig de Cedullen van de graenen tot een mudde
en kleiner mate aen de sacken sullen moeten binden, en in het wapen scheuren om alsoo ter meulen gebragt te
worden, en ook wederom van de meulens afgebragt wordende, de Cedullen van de graenen in te trekken ende te
liasseren, of op een ijseren pinne te steken, sullende desen aen de Cherchers bij de Meulens in de Stad werden
geinsinueert om haer daerna te reguleren.
1720, 20 februari. Toegang 1, inventarisnummer 164
Martis den 20 Februarii 1720.
- in plaatze van de overledene wederom tot Cherchersche bij de Meulen tot Ulrum aengestelt Saartien Datema,
wordende geaccordeert de plaetse door een bequaem persoon te mogen laeten bedienen.
-- wederom tot Cherchers bij de meulen tot Houwerzijl aengestelt Egbert Hammink ad idem.
-- in plaatse van de overledene wederom tot Chercher bij de Meulen tot Nijehove aengestelt Sam Drentelman
wordende geaccordeert de plaets door een bequaam persoon te mogen laeten bedienen.
1720, 9 maart. Toegang 1, inventarisnummer 32
Sabbathi den 9 Marty 1720.
De Heeren Staten van Stad en Lande hebben in het versoek van Jan Derks molenaar tot Cloosterbuiren om remis
van verpondinge wegens desselfs gedemolieerde molen, gedifficulteert
1720, 13 maart. Toegang 1, inventarisnummer 164
Mercurii den 13 Martii 1720.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden van ‘t quartier, de welcke hadden geexamineert het request
van de Cherchers bij de moolens in de Stad ende Haer benevens de pagtenaren van ‘t Gemaal daer over in
Commissie hadden verstaan, versoekende sij Cherchers, dat van de ordres van den 14. Febr. 1720 waer bij aen
haer was aengesegt, om aen jeder sak of ponge, aen de meulen komende, de cedullen te moeten aenbinden, als
haer ondoenlijk zijnde, te mogen wesen bevrijet, door dien dageliks eene groote meenigte in somwijlen wel 20. à
30. pongen op eenmaal door de wagens ter moolen wierden gebraght, waer mede sij supplten genoegsaem te doen
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hadden, om de twee Cedels van de Pond- en Pagters-Camer te visiteren ende het Koorn te examineren, behalven
dat door eenig toevall eene Cedulle van de pongen afraekende, sij altijd in vreese, van in actie te vervallen, souden wesen; Dat verders dusdaenigens aensegginge aen de supplten voor 3 à 4 jaeren gedaen zijnde, de selve, om
de groote confusie en onordentlikheid, wederom waere ingetrokken geweest. waartegens de pagtenaeren
versogten, dat het bij de jongst afgegevene ordres mogte verblijven, aengesien daarmede veele frauden in ‘t
gemaal konde gepleegt worden, waarop bij manquement van de angebonden Cedels bij haer geene inquisitie
konde worden gedaan, dat het niet ondoenlik was, door dien de supplten bij het visiteren der Cedels en pongen, de
Cedels daer van, sonder veele moeijte, konden anbinden, ende dat op veele plaetzen te lande, alwaer meede eene
meenigte pongen ter moolen gebragt wierden, het selve wierde geobserveert, Waerover gedelibereert zijnde,
Hebben de Heeren Gedeputeerden het bij de afgegevene Resolutie van den 14. Febr. 1720 bij provisie op de
preuve van dit Lopende jaar, laeten verblijven.
1720, 14 maart. Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 14 Martii 1720
Tusschen Peter Simons Backer in Veendam digte bij Muntendam, ende de Pagtenaren van het Gemaal in den
Oldampte, versogte hij requirant, dat de Acte van den 31. Janrii 1720. aen hem geinsinueert, bij de welke gehouden soude wesen, op de Molen van Veendam te laten maelen ten sijnen respecte wederom moge worden ingetrocken, ende dat, om erheffelijke reden bij de Molen tot Muntendam, ten gevolge placcate van den 10. Octob.
1671, en 7. Junii 1697, moge continueren, naedemaal nog molen nog Collecte behoefde voorbij te gaen, ende de
Molen tot Muntendam hem verre weg de naaste was, als aleer tot de molen van Veendam konde komen, wel 25 à
26 dreijen moste passeren, behalven dat sijne neeringe alleene meest uit Muntendam hebbende deselve hierdoor
staf, en hij geruineert soude worden; Ende daer en boven des requirants voorzaat Ebel Sickes altijd tot Muntendam hadde laeten maelen; waar tegens uit den name der pagtenaeren van ‘t Gemaal in den Oldampte ende van de
Raadsheer Bothenius als Eijgenaar van de Molen in Veendam hem pro interesse bij desen voegende, versogt
wierde, dat in dit versoek moge worden gedifficulteert, aengesien volgens placcaat van den jaere 1697. aen den
Ingesetenen van wegens de verre afgelegenheit, en onbruikbaarheit der wegen, zijnde gepermitteert, om haere
graenen in een ander Carspel en district ter molen te mogen brengen, het selve, in cas’ subject, geen plaetse konde hebben, vermids de wegen en het diep altijd aldaer bequaam waeren, ende de distantie nae de Molen van
Veendam niet verder als die van Muntendam soude wesen, ende ook verscheijdene Luijden bij attestatie hadden
verklaart, dat op de molen van Veendam beter konden gereven worden; Ende voornaementlijk, dat de inquisitie
van frauden bij de Molen van Muntendam difficijl was, door dien de Wedman van de Wildervank, ten opsigte
van des requirants woonplaetse, ende de Wedman van Muntendam tot de inquisitie op de Molen moste gehaalt
worden, hetgeene veel tijd vereijschende, de frauden niet wel ontdekt konden worden; De requirant Peter Simons
versogte als nog, dat het om bijgebragte reden bij het voorige gebruijk sonder veranderinge moge gelaeten worden, te meer, alsoo het selve bij sijn voorsaat altijd sonder de minste verhinderinge, is geobserveert geweest,
ende ten gevolge voorgeroerde placcaten geen Collect of Meulen wierde voorbij gegaan, ende de Wedman van
de Wildervank dikwijls de inquisitie op het eene en andere hadde gedaen, allegerende verders het praejudicie van
den 9. Decemb.
over de saeke van Jan Derks Brouwer tot Zuijdbroek. in simili er gaan, waertegens de gerequireerde verder gehoort, Hebben de Heeren Gedepden de Acte van den 31. Janrii 1720, wederom intreckende, het
bij het oude gebruijk laeten verblijven, sulx dat de requirant Peter Simons op de Meulen van Muntendam als
vooren sal mogen laten maelen, ende daerbij verstaan, dat soo wel de Wedman van de Wildervank als van Muntendam in des Bakkers behuisinge als op de Molen tot Muntendam inquisitie sal mogen doen.
1720, 18 april (in de marge: verkoping.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 18. April 1720.
De Heeren Gedeputeerden hebben den pagtenaeren van het Gemaal in het Fivelingo Quartier geaccordeert, om
soodaene twee Mudden roggen gemenght en 1 1/2 Mudde gebuilt roggenmeel met negen roggenbrooden, als in
Appingadam zijn gesequestreert, ten gevolge het 32e articul der Generale Ordonnantie ad usum jus habentis te
mogen verkopen
1720, 10 mei (in de marge: Verplaatsinge van Cherchers.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Veneris den 10 Maij 1720.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatsinge van de Cherchersche van Cantes nae ‘t Zandt, de Chercher
van ‘t Zandt nae Middelstum, en de Chercher van Middelstum nae Cantes geaccordeert.
1720, 13 mei. Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 13 Maij 1720.
Alsoo op den 22 April 1720, de verplaetsinge van volgende Cherchers is geresolveert, als
Midwoldmerhamrik
Wagenborgen
Wagenborgen
Woltersum
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van

Woltersum
Loppersum
Siddebuijren
Schilwolde

nae

Loppersum
Midwoldmerhamrik
Schilwolde
Siddebuijren.

Worden de naelaetige, soo dese ordres tot nog toe niet hebben nae gekomen, gelastet, opsigt deses te vertrekken,
en bij faute van sulx het E: Gerigte ter plaetze bij desen versogt, de suijmagtige te doen delogeren, en de nieuwe
in der selvs plaatze in posses te stellen.
1720, 13 juni. Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 13 Junii 1720.
De Heeren Gedeputeerden hebben in de plaetse van de overledene wederom tot Cherchersche bij de Molen tot
Nijehove aengestelt Elsje Peters, ende deselve gepermitteert, om de voors: Cherchersplaatze door een ander
bequaam persoon te mogen laeten bedienen, mids præsterende den eed daertoe staande.
De Heeren Gedeputeerden hebben in de plaetse van de overledene wederom tot Cherchersche bij de molen in de
Zeerijp aengestelt Martje Joris, de welke den eed, daertoe staende, voorts ter vergaderinge heeft afgeleght, wordende deselve gepermitteert, om de voors: Cherchersplaatse door een ander bequaam persoon te mogen laeten
bedienen, mids præsterende den gewoonlijken eed.
-- tot Westerembden aengestelt Bernardus Joannes de Winkel, mids praesterende den eed daertoe staande; wordende deselve gepermitteert, om de voors: Cherchersplaetse door een ander bequaam persoon te mogen laten
bedienen.
1720, 21 juni. Toegang 1, inventarisnummer 32
Veneris den 21 Junii 1720.
De Heeren van Stad hebben in het versoek van Luppe Ufkes molenaar tot Siddebuiren om een ommegang te
mogen doen wegens sijn om vergeslagene meu[len] verklaard te difficulteren.
1720, 22 juni (in de marge: vid: acte van Jovis 23 Janrii 1721.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Saturni den 22 Junii 1720.
De Heeren Gedeputeerden hebben in de plaetse van de overledene wederom tot Chercher bij de Moolen in de
Zeerijp aengestelt Jan Frederik Jans mids praesterende den gewoonlijken eed; wordende deselven gepermitteert,
om de voors: Cherchersplaetse door Jacob Claessen, als deselve tegenswoordigh provisioelik bedienende, te
mogen laeten waernemen, mids dat de aengestelde Chercher in de Zeerijp jaerlijx sal uitkeren vijf en twintigh
gulden aen Maria Ringels, alle halve jaeren te betalen, en door den Collector in te houden tot soo lange een van
beijden in leven is.
De Heeren Gedeputeerden hebben Elsjen Peters, nieuws aengestelde Cherchersche bij de Moolen tot Nijehove
geaccordeert, voors: Cherchersplaetze door een bequaam persoon provisionelik te mogen laeten bedienen.
1720, 30 juni. Toegang 1, inventarisnummer 164
Dominica den 30 Junii 1720.
De Pagtenaeren soo heden te boeke hebben geteikent, den gewoonlijken eed gepraesteert.
Alsoo naebenoemde gecommitteerden van de Pagtenaeren den eed daertoe staende ter Vergaderinge hebben
gepræsteert, is sulx geteikent. Voor den pagtenaer Henrik Wittingh en Consn. Peter Wighers. Himke Lammers.
Occo Freriks. Edzards Teunis. Peter Takes. Garrelt Jans. Claes Lommers. Jan Keuter.
Jan Christoffers. Jan Struiff.
Voor den pagtenaer Roel Jans Duirsema en Consn. Jan Waslander. Eltje Jans. Steven Timmes.
Door den Ontfanger Generaal Conring ter Vergaderinge zijnde voorgedraegen, dat vermids de pagters van ‘t
Gemaal door de tegenswoordige pagtenaeren van geme species aengenoomen, eene considerable summe waren
bedraegende, deselve niet obligatoir moge wesen, wanneer aen de beloofde pagtpenningen, nae alle aengewende
devoiren jeets mogte manquere: Waer over gedelibereert zijnde, is goedgevonden, dat het voorgestelde geme
ontfanger Generaal pro actu diligentia sal verstrekken.
De Advocaat Provl Ippius word gelastet om de pagtenaeren van ‘t Gemaal in de quartieren tot het uitvoeren van
de Staatsche Resolutien, omtrent het Gemaal genoomen, te assisteren.
-- wordt geaurhoriseert, op eenige plaetsen de nieuwe Cherchers bij provisie den eed af te nemen, sullende de
selve den gewoonlijken eed daarnae mede in Collegio der Heeren Gedepden moeten præsteren.
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De Heeren Gedeputeerden hebben aen de Pagtenaeren van ‘t Gemaal geaccordeert, om soo veele soldaten te
mogen medenemen, als deselve tot bewaeringe van de Cherchershutten en deckinge der nieuws gelegte Cherchers van noden hebben, mids daervan vooraf kennisse gevende aen den Heer Praesiderende van desen Collegio,
wordende de soldaten geauthoriseert, om in cas’ van gewelt ‘s Lands geweer tot derselver beveilinge te mogen
gebruijken ende in de hutten haer quartier te nemen.

In 1643 tekende Egbert Haubois een vogelvluchtkaart van de stad Groningen. Op deze kaart zijn alle dwingers
getekend en hierop zijn 14 molens duidelijk te zien. Bovenstaande afbeelding toont de molen met het molenaarshuis en de sarrieshut op de Drenckelaers dwinger.
1720, 8 juli. Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 8 Julii 1720.
De Herren Gedeputeerden hebben nae deliberatie goedgevonden en verstaan, de pagtenaren van’t Gemaal te
lande mids desen te authoriseren, om de Cherchers met kennisse van’t Gerigte ter plaetse aenstonds te doen
delogeren, ende dat diegene, soo om erheffelijke reden haere hutten soo voords niet souden konnen verlaeten,
tusschen dit en aenstaende donderdagh deselve sullen moeten inbrengen, om hier over verstaen te worden.
Also Jacob Brands en sijn Vr als Chercher en Cherchersche bij de molen op de Leke, ingevolge Staetsche Resolutie, den eed, daertoe staende, ter Vergaderinge hebben gepræsteert, is sulx geteikent.
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-- Albertus Snitselaar en desselfs Vrouw, tot Uithuistermeeden. ad idem.
-- Henrik Jans en Lisebeth Menkes desselfs vrouw, in de Beerta. ad idem.
-- Herman Harkhof en sijn Vrouw, tot Nijekerk in het Westerquartier. ad idem.
-- Peter Douwius, in Scheemster Hamrik.
-- Philippus Edsers tot Oldehove.
-- Albert Toormans tot Oosternijelant.
-- Wessel Meinders tot het Zant.
-- Berend Hofman tot Beersterhamrik.
-- Derk Roelefs tot . . . Finserwolt.
-- Julius Mennes en Vr . . . Winschoot buiten molen
-- Geert Geerds . . . Haeren.
Eodem post Meridiem.
Staats Christiaans op de Meden in’t Oldampt.
-- Andreas Hermanni tot Noordbroek agterste Moolen.
-- Jan Philips tot . . . Muntendam.
-- Jacob Hartwijk en sijn Vr tot Onderdendam.
-- Geeerd Melis en sijn Vrouw tot Woldendorp.
-- Ludolf Hollenberg en sijn Vr Suijdhorn.
-- Matthias Backhoven . . . Farmsum.
1720, 11 juli (in de marge: vide desen infra Jovis den 18. Juli 1720). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 11. Julii 1720.
Op het voorgebragte uit den naeme der pagtenaeren van’t Gemaal, dat de tegenwoordige Chercher bij de Molen
tot Nijekerk, ten gevolge Staetsche Resolutie en ordinatoire der Heeren Gedeputeerden van den 13 deser, sijne
Cherchershutte voor den tegenswoordigen aengestelden Chercher bij de molen aldaer niet heeft willen opruijmen; Hebben de Heeren Gedeputeerden nae deliberatie goedgevonden, gemelte pagtenaeren een Staten Boode
benevens een Provinciale Executeur.
1720, 15 juli (in de marge: Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 15. Julii 1720
Also Frerik Wiltens als Chercher bij de Noorder Molen in Appingadam den gewoonlijken eed heeft gepræsteert,
is sulx in actis geteijkent
-- Melle Martens bij de Zuyder molen in Appingadam. ad idem.
-- Willem Poppes en sijn Vrouw Annegien Reinties als Chercher en Cherchersche bij den Molen tot Usquert.
ad idem.
-- Jan Alberts Dorenbusch en sijn Vrouw Jantien Derks ter Broek tot Nijezijl
-- Harm Jans en sijn Vrouw Grietjen Jans . . . . . . Scheemderhamrik
-- Jan Cappers en sijn Vrouw Fennegien Jans . . . . Ulrum.
-- Jantien Jansen weduwe van Robert Johannis . . . Lutkegast.
-- Jacobus Pijlmelle . . . . . . . . . . . Grijpskerk
-- Johannes Boukes . . . . . . . . . . . Visvliet.
-- Derk Wittingh als bij Chercher bij alle Moolens in’t Oldampt.
1720, 16 juli (in de marge: dese twee acten te refereren ad Saturni den 13. Julii 1720.)
Martis den 16. Julii 1720.
Alsoo Hindrik Remrink als nieuws aengestelde Chercher bij de Moolen tot Opende den gewoonlijken eed heeft
gepræsteert, is sulx in Actis geteijkent.
-- Peter Derks en desselfs Vrouw als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche . . . . . tot Zuijdbroek
-- Jan Tjallings tot Scharmer.
-- Matthias Emraat Nijebert
-- Anna Sinninga en dogter St. Anne.
-- Daniel Toesman . . . Marum.
-- Sewerijn Boumans en sijn Vrouw tot Nijehove
-- Peter Geerds en desselfs Vrouw, in de Scheemda.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaetsinge van Harm Harms Chercher bij de molen in de Beerta nae de
molen van Noordbroek in de plaetse van Jan Arijs Chercher aldaer geaccordeert.
1720, 18 juli (in de marge: Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 164
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Jovis den 18 Julii 1720.
Op het voorgebragte uit den naeme der pagtenaeren van ‘t Gemaal, dat de tegenswoordige Chercher bij de Moolen tot Nijekerk, ten gevolge Staetsche Resolutie en ordinatoire der Heeren Gedeputeerden van den 13. deser,
sijne Cherchershutte voor den tegenswoordigen aengestelden Chercher bij de molen aldaar niet heeft willen
opruimen; Hebben de Heeren Gedeputeerden nae deliberatie goedgevonden, geme Pagtenaeren een Staeten Boode benevens een Provle Executeur te verleenen, om haer derwaards te begeven, ende met kennisse van het Gerigte ter plaetse den tegenswoordigen Chercher bij de molen aldaar aenstonds te doen delogeren, en bij alsien deselve van wegens de swaere siekte van sijn Vrouw niet mogte konnen vertrecken, als dan aen den tegenswoordigen aengestelden Chercher in sijne hutte soo lange plaetse sal moeten geven, en hem mids desen van de opsight
op de molen aldaer moeten onthouden.
post meridiem
Also Derk van Neercassel als nieuws aengestelde Chercher bij de molen tot GroteGast, den eed, daertoe staande,
heeft gepræsteert, is sulx geteijkent.
1720, 22 juli (in de marge: Cherchershutten te visiteren.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 22 Julii 1720.
Op het versoek der pagtenaeren van’t Gemaal hebben de Heeren Gedeputeerden den Commis Provle van Seeratt
gelastet, om de Cherchershutten te visiteren, ten eijnde deselve dak, deur en vensterdigt gelevert mogen worden,
om bij den afgetredenen pagter in diervoegen wederom overgedaan te konnen worden.
1720, 25 juli. Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 25. Julii 1720.
Ter instantie der pagtenaeren van’t Gemaal word de Commis Provle van Seeratt geauthoriseert, om eene quantiteit koornmaten, soo bij eenige Moolens deficieren, en waervan het getall door den Advocaet Provle sal worden
geexprimeert, over te geven.
Also Tonnis Jacobs en desselfs Vrouw als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de Moolen tot Esinge den eed, daertoe staande, hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
Derk Bartels en desselfs Vrou Veendam.
Reven Louwers en desselfs Vrou . Sandeweer.
Wijbe Harms en desselfs Vrouw Peterbuiren.
Jan Aapkens en desselfs Vrouw. Andel.
Jan Peters en desselfs Vrouw. Stedum.
Claas Pollinga en desselfs Vrouw Houwerzijl.
Jacob Olpherts . . . . . . . . . . Winsum.
Arent Wijpkens . . . . . . . . . Eenrum.
Stijntje Derks . . . . . . . . . . Garnwerd.
Reinder Buijnink . . . . . . . Wildervank.
Eise Thomas . . . . . . . . . . . Garshuisen.
Aeldrik Lodewijk Matthei Weehe.
1720, 29 juli. Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 29 Julii 1720.
-- Peter Bavinghs weduwe Brouwersche tot Wagenborgen geaccordeert, om soodane ses sakken molt, als in de
Cherchershutte aldaar zijn gesequestreert, inconformité het 32e articul der generale Ordonnantie onder genoegsaeme cautie wederom tot haer te moogen nemen.
Ingevolge het bovengemelte laete ik mij in als borge inconformité het 32e articul
Gron: den 29. Julii 1720. (was geteikent) Harbert Reininck
1720, 1 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 1. Augusti 1720.
Alsoo Jannes Hanssen en sijn Vrouw als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de moolen tot Warffum, den eed, daertoe staande, hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
-- Nanne Geerds tot Baffelt. ad idem.
1720, 5 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 5. Augusti 1720.
Alsoo Harm Menen en desselfs Vrouw Hendrina Wichers als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij
de Moolen tot Onderdendam, den eed, daartoe staande ter Vergaederinge, hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
-- Garmt Onnes en desselfs Vrouw Trientjen Peters. tot Oldehove.
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-- Hermannus Tentink en desselfs vrouw Martjen Jans tot Wirdum.
-- Tamme Rotmers en desselfs Vrouw Wypke Harms tot Slogteren.
1720, 15 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 15. Augusti 1720.
De Heeren Gedeputeerden hebben nae deliberatie goedgevonden en verstaen, dat door de respve pagtenaeren van
het Gemaal ten platten Lande sal werden overgegeven aen desen Collegio een staet van die veranderinge, als die
selve reeds omtrent de Cherchers zedert primo Julii hebben gemaekt, en immiddels hebben stille te staen met
naeder veranderinge omtrent de Cherchers buiten kennisse der Heeren Gedep: te maeken.
1720, 19 september (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 19. Septemb: 1720.
Alsoo Wesselius Peters en sijn Vrouw Eenje Egges als aengestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot
Upende, den Eed, daertoe staande, hebben gepræsteert, is sulx geteikent.
1720, 21 september. Toegang 1, inventarisnummer 164
Saturni den 21. September 1720.
Naervolgende Acten te refereren ad Jovis den 19. Septemb: 1720.
De Heeren Gedeputeerden hebben den pagtenaeren van het Gemaal in het Fivelingo quartier geaccordeert, om
soodane drie mudden garste, als in des Cherchershutte tot Garshuisen zijn gesequestreert, inconformité het 32e
art: der generale Ordonnantie ad usum jus habentis te moogen verkopen.
1720, 4 oktober (in de marge: eedt. Verplaetsing).
Veneris den 4. Octobris 1720. Toegang 1, inventarisnummer 164
Alsoo Gerardus Oltman als nieuws aengestelde Chercher tot Farmsum den eed, daertoe staande, heeft gepræsteert, is sulx geteikent.
1720, 7 oktober (in de marge: eedt.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Lunae den 7. Octobris 1720
Also Eenje Reinders bevoorens Chercher geweest bij de Molen tot Warfum, nu weder als Chercher bij de selve
Moolen, benevens Anje Gerrids sijn Vrouw den Eed, daertoe staande, hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1720, 10 oktober (in de marge: eed.). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 10. Octobris 1720.
Alsoo Albert Thomas en sijn Vrouw Anna Jans als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de Molen
tot Marum den eed, daertoe staande, ter vergaderinge hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1720, 16 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 164
Mercurii den 16. Octobris 1720.
Op’t versoek der pagtenaeren van’t Gemaal hebben de Heeren Gedeputeerden de inventarisatie en Consignatie
der goederen van Lubbertus van Greven, alsoo deselve fugitijf is, met kennisse van het E: Gerigte ter plaetze
geaccordeert.
1720, 17 oktober (in de marge: Commis Lankhorst. Chercher van Zeerijp. eeden)
Jovis den 17 Octobris 1720.
Door den Commis Generaal Lankhorst ter Vergaderinge zijnde obergegeven een staet der afgetredene Cherchers
en Chercherschen; Is goedgevonden, dat inconformité van desen, ordonnantie van betaelinge sal worden geaccordeert.
De Heeren Gedeputeerden hebben verstaen, dat de Chercher van de Zeerijp bij het register van de eerste Classe à
23. gulden gevoeght sal worden
Alsoo Wilhelmus Rickers en Maria sijn Vrouw den eed als aengestelde Cherchers bij de Moolen tot Baffelt ter
Vergaederinge hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1720, 24 oktober (in de marge: Eeden). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 24. Octobris 1720.
Alsoo Haijco Schepel als Chercher bij de Moolen tot Midwolder Hamrick benevens desselfs huijsvrouw Metje
Gebels, den eedt daertoe staande, ter Vergaederinge hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1720, 31 oktober (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 164
Jovis den 31 Octobris 1720.
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Alsoo Jannes Heijnes, als Chercher bij de Moolen tot Siddebuijren benevens Jougien Reurts desselfs huijsvrouw
den eedt daertoe staende, hebben gepræsteert, is sulx geteikent
-- Jochum Wigles als Chercher tot Muntendam benevens Trijntie Jochums desselfs vrouw. ad idem.
1720, 14 november (in de marge: Commis Provl van Seeratt.) Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 14. November 1720.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet om de Cherchers hutte bij de Boteringe poorte, waarvan de muijren
het dak en de floer vervallen, de deur en vensters cosijnen verrot, de glasen en andere kleinigheden ontramponeert zijn, te laeten repareren.
1720, 5 december (in de marge: Commis Provl van Seeratt.) Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 5. December 1720.
De Commis Provl van Seeratt word gelastet
-- eene acte tot reparatie van de Cherchers huisen tot Leens, welk de eene geevel en een andere van het dak met
de storm van den 2 December waar neer gewaaijt.
-- eene acte tot reparatie van het Cherchers huis tot Wehe en Usquert.
-- eene acte tot reparatie van de Cherchers hutten van Nijehove, op de Leeke, en Noordbroek.
De Heeren Gedeputeerden hebben Henrik Lussink nae voorgaende insinuatie en summatie de executie geaccordeert over Jan Arijs chercher wegens gedaene moderatie.
-- idem over Engelbert Meenes Chercher Chercher ad idem.
1721, 7 januari (in de marge: eeden. Verplaetzinge van Cherchers.). Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 7 Januarii 1721.
Alsoo Jan Bannink en desselfs vrouw als Chercher en Cherchersche bij de moolen in de Beerta den eed, daertoe
staande, ter Vergaderinge hebben gepræsteert, is sulx geteijkent
-- Everd Tonnis wede tot Sauwerd ad idem.
en de oude Chercher A. Tileman nae Stedum.
1721, 8 januari (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 8. Januarii 1721.
Alsoo Ubbo Nannens en desselfs Vrouw Anna Margreta Roelefs als Chercher en Cherchersche bij de Meulen tot
Finserwold, den eed, daertoe staende, ter Vergaderinge hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 29 januari (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 29. Januarii 1721.
Alsoo Engelbertus van Dijk nieuws aengestelde Chercher bij de molen op de Meeden in het Oldampt, den eed,
daertoe staende ter Vergaderinge heeft gepræsteert, word sulx in actis geteijkent.
1721, 4 februari (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 4 Februarii 1721.
Alsoo Harmen Jans en desselfs Vrouw den eed hebben gepræsteert; Is goedgevonden, dat deselve bij de Moolen
in de Wildervank de Cherchers plaatze sullen bedienen.
1721, 10 februari (in de marge: rogge onder cautie geligt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 10 Februarii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben Tamme Jacobs geaccordeert, om soodane ses mudden rogge, als in de Cherchers hutte bij de Ooster poorten Meulen zijn gesequestreert, inconformité het 32 art. der generale ordonnantie
onder genoegsaeme cautie wederom tot hem te mogen nemen.
Inconformité bovenstaende acte laet ik ondergesr mij in als borge ingevolge het 32e art. der Generale Ordonnantie. get. Hindrik Scholten.
1721, 12 februari (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 12 Februarii 1721.
Alsoo Lubbert Arijs als Chercher bij de Meulen tot Westerembden den eed op het Ampt staende, ter vergaderinge heeft gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 13 februari (in de marge: Jan Jacobs brouwer @ Henr. Wittink). Toegang 1, inventarisnr. 165
Jovis den 13 Februarii 1721. Mandaten van Getuigenisse
Tusschen de brouwer Jan Jacobs Imp. @ Tobias Tebben en Jan Arijs tot Noordbroek getuijgen Hindrik Wittingh
mede pagtenaar van’t Gemaal in de Oldampten partije, word het uitgebragte mandaet in weerden verclaert, wor-
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dende de muldersknegt de daegs kosten toegekent sullende door de brouwer aen den selven worden gerefundeert.
1721, 14 februari (in de marge: Edictale Citatie). Toegang 1, inventarisnummer 165
Veneris den 14 Februarii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben den Advocaat Provl Ippius rat. off. een edictale Citatie ad Valvas tegens Harke Peters Backer in Bruggestraat wegens het veranderen van een Cedulle van een half mudde op een en een half
mudde weite geaccordeert, sullende de pagtenaar wegens sijne actie dien aengaende ongepræjudiceert en self
regtens verblijven.
1721, 17 februari (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 14 Februarii 1721.
Alsoo Hans Thijssen en sijn Vrouw Teuntje Lubbers den eed als Chercher en Cherchersche bij de zuijder meulen
tot Winschooten hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 28 februari (in de marge: ligting onder cautie). Toegang 1, inventarisnummer 165
Veneris den 28. Februarii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben Tjeerd Sjours geaccordeert, om soodane twee sacken rogge, als door de pagtenaeren van’t gemaal in de Cherchers hutte bij de Kraenen poorte zijn gesequestreert, inconformité het 32 art.
der generale ordonnantie onder genoegsame cautie wederom tot hem te mogen nemen.
Ingevolge 32 art. laete ik mij in als borge. (get.) Abeltien Jansen
1721, 6 maart (in de marge: Caspar Bilevelt @ Pagtenaren van ‘t Gemaal). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 6. Martii 1721.
Ten versoeke van Caspar Bilevelt, ten einde negen mudden gespuist haveren en garsten molt, den pagtenaeren
van ‘t Gemaal in den Oldampte wel toegestaen te verkopen, buiten kennisse van den petitionant, vermids vermeinde, als nogh geen open regt te wesen, tot sijnen laste en kosten mogte worden gedroogt op een indifferente
plaetze, en daernae ten overstaen van den pagtenaer en ter præsentie of door den Gerigts Dienaer ter plaetze
worden opgemeeten, alles het welke konde geschieden, vermids het molt nog versegelt in de Cherchers hutte in
de Wildervank waer berustende, als wanneer genoegsaem soude geblijken, dat’er geen overmate waere geweest
nogte fraude begaan, De pagtenaeren per Advocatum versogten, hierin mogte worden gedifficulteert, aengesien
de verkopinge redes op den 27. Febr. jongst waer geaccordeert, en volgens constante practique in conformité het
32 art. der generale Ordontie daerop vercopinge mogte geschieden, en reeds geschiet waer, versogten derhalven
bij de voorige acte te worden gemainteneert. De petitionant inhæreerde sijn vorige versoek, als alles zijnde in
statuquo dat den pagtenaer daerdoor geen præjudicie geschiede, dat alles tot des petitionants laste en kosten
quam, en dat bij en aldien ‘er overmate als dan mogte worden bevonden, sijn actie nog geschapen was. Met
wijderen Hebben de H. Heeren Gedeputeerden den petitionant geaccordeert, het molt te laeten drogen ten overstaan der pagtenaeren of haere gelasteden, die daertoe alle præcautie sullen mogen gebruijken, en gedroogt zijnde, sal het selvige ten overstaan van partijen door den Gerigts Dienaer ter plaetse wederom worden opgemeten
en gesequestreert.
1721, 7 maart (in de marge: Pagtenaren van’t Gemaal @ Caspar Bilevelt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Veneris den 7. Martii 1721.
Ter instantie van den Advocaat Fiscaal, ten einde mogte worden gedifficulteert in sodaenigen acte, als op den 6
Martii jongst waar gegaen tusschen de pagtenaeren van het Gemaal in den Oldampte en de brouwer Casper Bilevelt, questieus overgedaene metinge van gespuist molt, vermids vermeinde, dat het 5 en 7e artic. van de Cherchers instructie indistincte van gespuist en ongespuijst molt sprak, dat nooit anders in gebruijk waer geweest en
van groot gevolg konde zijn bij en aldien de pagtenaer er geen inquisitie of metinge van gespuist molt ten platten
lande mogten doen. Waer over gedelibereert zijnde, hebben de H. Heeren Gedeputeerden het bij de afgegevene
acte laeten verblijven.
De H. Heeren Gedeputeerden hebben de Heeren Gecommitteerden tot de saken van’t Westerquartier en den
Oldampte met de Secrets versogt ende gecommitteert, om een vaste voet soeken te beramen in wat voegen tot
meeste nut en dienste der Provincie incomstig door de pagtenaren van’t Gemaal inquisitie en meetinge kan worden gedaen over het molt, dat gespuist ten platten lande ter molen word gebragt, als zijnde de meeste Molens niet
geapproprieert, om daer onder het molt te konnen spuisen, en daer over den Advocaet Provl te verstaen, doende
ter Vergaderinge rapport.
1721, 10 maart (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 10 Martii 1721.
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Alsoo Harm Egberts en Geesjen Harms desselfs Vrouw den eed als Chercher en Cherchersche bij de Molen van
Beersterhamrik hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1721, 11 maart (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 11 Martii 1721.
Alsoo Havink Jans en Grietje Popkes desselfs Vrouw den eed als Chercher en Cherchersche bij de zuydermolen
tot Winschooten hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1721, 13 maart (in de marge: Chercher verplaetst). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 13 Martii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van de Gemaelen goedgevonden, dat Reint
Buinink gew. Chercher in de Wildervank nae Cropswolde sal worden verplaetset.
Alsoo Folkert Harms en sijn Vrouw den eed als Chercher en Cherchersche tot Onderdendam hebben gepræsteert,
is sulx in Actis geteijkent.
De Heeren Gedepden hebben de brouwer Caspar Bijleveld geaccordeert, om soodane questieuse gespuist molt, als
door de pagtenaren van’t Gemaal in de Oldampten in de Cherchers hutte in de Wildervank is gesequestreert, in
conformité het 32e art. der generale Ordonnantie, onder genoegsame cautie wederom tot hem te mogen nemen,
onverkortet desselfs en der pagtenaren regt. Ingevolge bovenstaende laet ik ondergesr mij in als borge inconformité het 32e art. der generale Ordontie (get.) Wolter Roelfs in Pelsterstraat.
De Heeren Gedeputeerden hebben Roelf Jans geaccordeert, om soodane half mudde rogge, als door de pagtenaeren in de Cherchers huttebij de Oosterpoorten Moolen is gesequestreert, inconformité het 32e art. der Generale Ordonnantie onder genoegsame cautie wederom tot hem te mogen neemen.
Ingevolge bovenstaende laet ik ondergesr mij in als borge voor voors. half mudde rogge inconformité het 32e art.
der generale Ordonnantie. Gron. den 13. Martii 1721. (get.) Hermen Wilms in Heerstraat.
De Heeren Gedeputeerden hebben de pagtenaeren van de Brandewijn & c. over de Prove geaccordeert, om
soodaene twee pongen gemalen roggen meel, als in het Provle Comptoir is gesequestreert, inconformité het 32e
art. der Generale Ordonnantie onder genoegsame cautie wederom tot hem te mogen neemen.
Ingevolge bovenstaende laet ik ondergesr mij in als borge voor voors. half mudde rogge inconformité het 32e art.
der generale Ordontie ad usum jus habentis te mogen verkopen.
1721, 20 maart (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 20. Martii 1721.
Also Reinder Warners en desselfs Vr Hindrikjen Jans den eed als Chercher en Cherchersche tot Baflo hebben
gepræsteert, is sulx geteijkent.
Geesjen Berends den eed als Cherchersche tot St Anne. ad idem.
Op het naeder versoek van Casper Bilevelt is den selven geaccordeert, het questieuse gespuisde molt bij hem
onder cautie geligt, op de gehaalde en afgegevene Cedullen ter meulen te mogen brengen, om gemalen te worden, voorbehoudens de pagtenaren haer reght, soo als vermeinen sullen te behooren.
1721, 23 maart
Ledematen van Niehove
Severijn A. Boumans Chercher angenomen (met attestatie vertrocken na Gron. 1722).
Geertjen Hanssen sijn huisvr. met attestatie van Groningen
1721, 27 maart (in de marge: eedt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 27 Martii 1721.
Also Jannes Jansen als Chercher bij de Molen tot Wehe den eed, daertoe staande, heeft gepræsteert, is sulx in
actis geteijkent.
1721, 1 april (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 1 April 1721.
Alsoo Jan Hindrix en desselfs Vrouw Meije Ebels den eed als Chercher en Cherchersche bij de molen tot Veendam hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 10 april (in de marge: vercopinge). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 10 April 1721.
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De Heeren Gedeputeerden hebben de pagtenaren van de Gemaelen en’t Zout geaccordeert, om soodane twee
paarden, waervan het eene staet op de stalle van Jacobus Bier, een beslaegen wagen. drie sacken met gemaelen
roggen meel, en een sakje gebuijlt weiten meel, in het Landschap Drenthe gemaelen en ter sluik ingevoert, met
nog een halve sak zout, soo in de Cherchers hutte tot Cropswolde zijn gesequestreert, inconformité het 32e art.
der generale Ordonnantie ad usum jus habentium te moogen verkoopen.
1721, 22 april (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 22 April 1721.
Alsoo Jacob Homan als Chercher bij de Moolen tot Zuijdhorn den eed, daertoe staande, heeft gepræsteert, is sulx
geteijkent.
Alsoo Berend Geerds en desselfs huijsvrouw Hindrikjen Hindriks den eed als Chercher en Cherchersche bij de
binnen molen tot Winschooten hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van de Gemaelen geaccordeert, de verplaetsinge van den Chercher bij de binnen moolen tot Winschoot nae die van Veendam.
1721, 25 april (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Veneris den 25 April 1721.
Is in actis geteijkent, dat Jan Reinders Homan als Chercher bij de Molen tot Noordhorn den eed heeft afgeleght.
1721, 30 april (in de marge: Ligting onder cautie). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 30 April 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben Menne Ter Horst geaccordeert, om soodaene half Mudde rogge, als door den
pagtenaeren van het Gemaal in de Stad is gesequestreert in de Cherchers hutte bij de moolen van Marjen pijpe
inconformité het 32e art. der generale ordonnantie, onder genoegsame cautie, wederom tot hem te moogen nemen.
Ingevolge het 32 art. geallegeert, laete ik mij in als borge Groningen den 30. april 1721. (get.) C. Schram. Tambour.
1721, 1 mei (in de marge: eedt). Staat 2x vermeld. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 1 Maij 1721.
Is in actis geteikent, dat Remmert Harms als Chercher bij de Molen tot Stedum den Eed, daartoe staande, heeft
afgeleght.
1721, 8 mei (in de marge: eedt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 8 Maij 1721.
Is in actis geteijkent, dat Jacob Claesen nieuws aengestelde Chercher tot Finserwolt, den eed, daartoe staande,
heeft afgeleght.
1721, 15 mei (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 15 Maij 1721.
Alsoo Arend Egberts den eed als Chercher bij de Moolen tot Schouwerzijl heeft gepræsteert, is sulks geteijkent.
Alsoo Fokko Haijkens den eed eedt als Cherchers bij den Moolen tot Westerlee heeft gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 21 mei (in de marge: Verplaatzinge van Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 21 Maij1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatzinge van de Chercher Jacob Claesen tot Finserwold nae de meulen in de Wildervank geaccordeert.
1721, 12 juni (in de marge: eedt, verplaatsing). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 12 Junii 1721.
Alsoo Margreta Onselman weduwe Buijninck den eed als Cherchersche bij de molen tot Nijezijl heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van het Gemaal in’t Westerquartier de verplaatsinge van Jan Alberts Dorenbusch Chercher bij de Molen tot Nijezijl nae de Molen tot Oldehove geaccordeert.
1721, 17 juni (in de marge: eedt, verplaatsing). Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 17. Junii 1721.
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Is in actis geteijkent, dat Annegien Geerds Groen den eed als Cherchersche bij de Moolen omtrent het Tugthuis
heeft afgeleght.
1721, 20 juni (in de marge: Bijchercher. Toegang 1, inventarisnummer 165
Veneris den 20 Junii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van het Gemaal in de Oldampten de tegenswoordige Chercher bij de Moolen in de Wildervank Jacob Claesen daer benevens aengestelt als Bijchercher bij
de moolen in Veendam.
1721, 23 juni (in de marge: Cornelis Harms 225. gulden. Cherchers). Toegang 1, inventarisnr. 165
Lunae den 23 Junii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van’t Gemaal in den Oldampte Claasjen Jacobs als Cherchersche en Harmen Tiddens als provisionele Chercher onder haer bevoorens gedaenen eed aengestelt bij de molen tot Westerlee, wordende Fokko Heuijkes op sigt deses gelast te delogeren.
1721, 27 juni (in de marge: Verkopinge). Toegang 1, inventarisnummer 165
Veneris den 27 Junii 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben Peter Jans Heckema pagtenaar van’t Gemaal in’t Wester quartier geaccordeert, om soodane drie sakken met boekweiten, en een sak met weiten meel, als ten Collecte van Visvliet zijn
gesequestreert, benevens een schipjen, waarmede voors. meel uit de Provincie van Friesland is ingevoert, ten
gevolge het 32e artic. der Generale Ordonnantie en inconformité het 16. art. van de proces ordre ad usum jus
habentium te mogen verkopen.
1721, 3 juli (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 3 Julii 1721.
Alsoo Tobias Vink en desselfs huijsvrouw Johanna Remrink als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche
bij de molen tot Zuydhorn den eed, daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx geteijkent, en verstaan, dat de
tegenswoordige Chercher aldaar opsight deses aenstonds sal moeten opruijmen.
-- Hendrik Vlugge en desselfs huijsvrouw &c. tot Nijezijl, ad idem.
-- Jan Tjallinghe &c. tot Delfzijl. ad idem.
-- Roelefjen Hendrix als nieuws aengestelde Cherchersche bij de Molen tot St Anne ad idem.
-- Jan Peters en desselfs Huijsvrouw &c. tot Grijpskerk ad idem.
1721, 7 juli (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 7 Julii 1721.
Alsoo Herman Everds en desselfs huijsvr als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot
Opende, den eed, daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1721, 10 juli (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 10 Julii 1721.
Alsoo Focco Hoeijkes als aengestelde Chercher bij de Molen tot Sandeweer den eed, daartoe staande, heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
Alsoo Steven Jimmes en desselfs huijsvrou den eed als Chercher en Cherchersche bij de molen tot Onderdendam
hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1721, 14 juli (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 14. Julii 1721.
Alsoo Ipe Peters als nieuws aengestelde Chercher bij de Molen tot Schouwerzijl den eed, daartoe staande, heeft
gepræsteert, is sulx geteijkent.
- Tobias Willems tot Peterbuiren ad idem.
- Jan Joosten tot Marum ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van de Gemaelen, de verplaatzinge van Roelefjen Hindrix Cherchersche bij de Molen tot St Anne na de molen van Oldehove geaccordeert.
-- Albert Dorenbosch Chercher bij de Molen tot Oldehove nae Delfzijl ad idem.
-- Albert Thomas Chercher bij de Molen tot Marum nae Eendrum ad idem.
1721, 17 juli (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 17 Julii 1721.
Alsoo Harmtjen Roelefs weduwe van Eijsse Alberts als nieuws aengestelde Cherchersche bij de Moolen tot
Oosternijeland den eed daertoe staande heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
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1721, 24 juli (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 24 Julii 1721.
Alsoo Wijbe Harm en desselfs huijsvrouw als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de Moolen tot
Uithuistermeeden, den eed, daertoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
De Capitain Geweldige Nahuij word gelast, N.N. Collector tot Uithuistermeeden wegens het niet te boek brengen van verscheijde Cedullen van het Gemaal in sijne Collectboeken met kennisse van het Ed. Gerigte ter plaetze te apprehenderen, en op het Provle Geweldigen hof inconsinatie te brengen.
1721, 28 juli (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 28. Julii 1721.
Alsoo Wibe Harms en desselfs huijsvr als aengestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Uithuistermeeden den Eedt, daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1721, 30 juli (in de marge: Ligting onder cautie). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 30. Julii 1721.
De Heeren Gedepden hebben Aaltien Jansen geaccordeert, om sodaene klein korfjen met twee bakken en witte
brood met een paar muijlen en een paar handschoenen, als door den pagtenaeren van het Gemaal in de Stad is
gesequestreert, inconformité het 32e art. der generale ordontie onder genoegsame cautie wederom tot haer te mogen nemen.
Inconformité het 32e art. der generale ordonnantie, laat ik ondergesr mij in als borge ten gevolge bovenstaande
acte. (get.) Gerrit Hindriks.
1721, 31 juli (in de marge: Commis Provl, eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 31. Julii 1721.
De Heeren Gedepden gelasten de Commijs Provl L. Ten Hoorn, om ten eersten de Cherchers hutten alomme in
dese Provincie te gaan visiteren, doende daarvan een omstandig rapport, in wat staat deselve heeft bevonden.
Alsoo Albert Toormans als aengestelde Chercher bij de Moolen tot Garshuisen den eed, daartoe staande, heeft
gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1721, 4 augustus (in de marge: Ligting onder cautie). Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 4. Augusti 1721.
De Heeren Gedepden hebben Hindrik Jans Bakkers weduwe geaccordeert, om sodaene drie mudden rogge, als
door de pagtenaeren van het Gemaal in de Stad in de Cherchers hutte bij de molen van Jacob Thomas zijn gesequestreert inconformité het 32e art. der generale ordonnantie, onder genoegsame cautie, wederom tot haer te
mogen nemen.
Inconformité bovenstaande acte laat ik ondergesr mij in als borge inconformité het 32. art. der generale Ordonnantie (get.) Jan Jansen Ten Cate.
1721, 7 augustus (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 7. Augusti 1721.
Alsoo Henricus Riemerink als aengestelde Chercher bij de molen in de Rijp den eed, daartoe staande, heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
1721, 14 augustus (in de marge: Versoek van Jantjen Andrs de Haan en weduwe T. Camp). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 14. Augusti 1721.
Ten versoeke van Jantien Andries de Haan hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden ende verstaan, dat
Trientjen Geerds Cherchersche bij de molen tot Scharmer, mids het halve Tractement uitkerende aen Jantjen
Andries de Haan, het selve voortaan sal hebben uitte keeren aen Stijntje Meijrik weduwe van de Clerq Ten
Camp, en dat Jantien Andries de Haan als Cherchersche bij de meulen tot Winsum mids het halve Tractement
uitkerende aen Stijntje Meijrik, aldaar in’t geheel sal worden overgebragt.
1721, 18 augustus (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 18. Augusti 1721.
Alsoo Frerik Wiltens als aengestelde Chercher bij de Molen tot Wirdum den eed, daartoe staande, ter Vergaderinge heeft gepræsteert, is sulx in Actis geteikent.
1721, 4 september (in de marge: eed, vercopinge). Toegang 1, inventarisnummer 165
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Jovis den 4. Septemb. 1721.
Alsoo Melle Martens als aengestelde Chercher bij de Moolen op het Zandt, den eed, daartoe staande, heeft gepræsteert, is sulx geteikent.
De Heeren Gedeputeerden hebben den Pagtenaeren van’t Gemaal in’t Westerquartier geaccordeert, om soodane
aght brooden als ten Collecte tot T’oldebert zijn gesequestreert, inconformité het 32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
1721, 8 september (in de marge: eed, verplaatsinge). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 8. Septemb. 1721.
Alsoo Jan Willems als aengestelde Chercher bij de Molen in de Scheemda den eed, daartoe staande, heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
Ter instantie van de pagtenaeren van het Gemaal in de Oldampten, Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatzinge van den Chercher bij de Molen in de Scheemda nae de molen van Midwolder Hamrik geaccordeert.
1721, 18 september (in de marge: Verplaatsinge). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 18. Septemb. 1721.
Ter instantie van de pagtenaren van het Gemaal in het Fivelingo quartier, Hebben de Heeren Gedepden de verplaatsinge van Wessel Meinders Chercher bij de molen van het Zant nae de molen van Woltersum geaccordeert.
1721, 22 september (in de marge: Verplaetsinge). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 22. Septemb. 1721.
Ter instantie van de pagtenaeren van de Gemalen in het Fivelingo en Westerquartier, Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaetsinge van de Chercher bij de molen tot Woltersum nae de molen van Lutkegast geaccordeert.
1721, 27 september (in de marge: Cherchershutten). Toegang 1, inventarisnummer 165
Sabbathi den 27. Septemb. 1721.
Door de Commijs Provinciall eenige defecten aen verscheiden Cherchershutten, soo door hem waeren gevisiteert, zijnde overgegeven, Is goedgevonden ende verstaan, het selvige te stellen in handen der H. Heeren Gecommitteerden van de respve Quartieren, om naeder te worden geexamineert.
1721, 29 september. Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 29. Septb. 1721.
Also Claas Derks als aengestelde Chercher bij de Molen tot Stedum, den eed, daertoe staande, heeft afgelegt, is
sulx geteikent.
1721, 2 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 2 Octob. 1721.
Alsoo Jan Rhodius en desselfs huisvrouw Annegien Jans den eed als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de Meulen in Veendam hebben gepræsteert, is sulx geteikent.
1721, 14 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 14 Octob. 1721.
Also Margreta Onselman weduwe Buijnink den eed als Cherchersche bij de moolen tot Houwerzijl heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
Also Remmert Harms den eedt als Chercher bij de moolen in den Andel heeft gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 13 november. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 13 Novembris 1721.
Alsoo Carel Winshemius en desselfs huisvrouw als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de molen
in Beersterhamrik den eed, daertoe staende hebben gepræsteert, is sulx geteikent.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van ‘t Gemaal in de Oldampten de verplaatzinge van den Chercher van Beersterhamrik nae Termunten geaccordeert.
De Heeren Gedepden hebben op het versoek van de pagtenaeren van de Gemaelen in het Hunsingo quartier de
verplaetzinge van den Chercher bij de molen tot Onderdendam nae de molen van Schouwerzijl en van Schouwerzijl nae die van Onderdendam geaccordeert.
Op het versoek van Peter Jan Heckama en Consorten Pagtenaeren van de Gemaelen in het Hunsingo quartier,
Hebben de Heeren Gedeputeerden deselve geaccordeert dat Jan Cappers oud Chercher nu de opsight bij de molen tot Ulrum sal waerneemen..
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Alsoo Albert Snitselaar en desselfs huisvrouw den eed als Chercher en Cherchersche bij de Molen tot Nijekerk
in het Wester quartier hebben gepræsteert, is sulx geteijkent.
1721, 20 november. (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 20 Novembris 1721.
Alsoo Frerik Smith en desselfs huijsvrouw als Chercher en Cherchersche bij de molen tot Zuijdbroek, den eed
daertoe staende hebben gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
1721, 4 december. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 4 Decemb. 1721.
Alsoo Oesebrand Bruins den eed als Chercher bij de molen tot Midwolde in den Oldampte heeft gepræsteert, is
sulx in actis geteijkent.
1721, 15 december. Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 15 Decemb. 1721.
De H. Heeren Gedeputeerden hebben Jan Jansen Vriedenborg Chercher bij de molen tot Midwolda geaccordeert,
om over winter tot Maij aen staende in de Cherchers hutte aldaer met de woninge te verblijven, mids de nieuws
aengestelde Chercher ongemoeijt daarbij inwoone.
1721, 18 december. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 18 Decembris 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben den pagtenaeren van de Gemaalen in de Oldampten geaccordeert, om soodane
twee sacken met rogge ter Muntendam in de Cherchers hutte, viertijn brooden ten Collecte van Winschooten,
een kleijn Scheepje met te Winschoten en een sak met roggen meel ten huise van de substituit in de Wildervank
zijn gesequestreert, in conformité het 32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen vercopen.
1721, 31 december. Toegang 1, inventarisnummer 165
Mercurii den 31 Decembris 1721.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Pagtenaeren van het Gemael in het Hunsingo quartier, de
verplaetzinge van den Chercher bij de molen tot Eendrum nae die van Cloosterbuijren geaccordeert.
Alsoo Jan Willems den eed als Chercher bij de Moolen tot Eendrum heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1722, 8 januari. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 8 Januarii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Roelefs Bakker tot Nijezijl geaccordeert, om soodane mudde rogge, als
door den pagtenaeren van’t Gemaal in’t Wester quartierter is gesequestreert, in conformité het 32e art. der Generale Ordonnantie onder genoegsaeme cautie wederom tot hem te moogen nemen.
Laate mij in als borge ten fine vermelt (get.) H. Schainck.
Alsoo Luij Takes als aengestelde Chercher bij de Moolen tot Onderdendam den eed daertoe staende heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1722, 15 januari. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 15 Januarii 1722.
Alsoo Peter Feikes als Chercher bij de Moolen tot Thesinge den eed heeft afgelegt, is sulx geteijkent.
1722, 26 januari. Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 26 Januarii 1722.
Is nae deliberatie goedgevonden en verstaan dat de af en aengaande pagtenaeren van’t Gemaal tegens overmorgen te negen uijren voor de Heeren van de respve quartieren sullen worden gedenuntieert, om over de reparatie
van de Cherchers hutten verstaan te worden.
1722, 7 februari. Toegang 1, inventarisnummer 165
Sabbathi den 7 Febr. 1722
De Heeren Gedeputeerden hebben de afgetredene Commijs Provl T. van Seeratt een acte van Vier en dertig gulden geaccordeert wegens gedaene reparatie in’t jaar 1721, aen de Cherchers Hutte tot Winschooten.
1722, 7 februari. Toegang 1, inventarisnummer 165
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Martis den 10 Februarii 1722.
Is in actis geteijkent dat Cornelis Alberts en desselfs vrouw als Chercher en Chercherse bij de molen tot Visvliet
aengestelt, den eed daertoe staende, hebben afgeleght.
1722, 10 februari. Toegang 1, inventarisnummer 165
Martis den 10 Februarii 1722.
Is in actis geteijkent dat Cornelis Alberts en desselfs vrouw als Chercher en Chercherse bij de molen tot Visvliet
aengestelt, den eed daertoe staende, hebben afgeleght.
1722, Den 1 Martij
En sijn met attestatie van Tijnallinga toegelaaten Grietje Reinjes huijsvrou van Arent Wijpkes gewesene cercher
van Eendrum.
1722, 19 maart. Toegang 1, inventarisnummer 165
Jovis den 19 Martii 1722.
Alsoo Jannes Baukes den eed als Chercher bij de moolen tot Opende heeft gepræsteert is sulx in actis geteijkent.
1722, 27 april. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 165
Lunae den 27 April 1722.
Alsoo Roelf Sickes den eed als Chercher bij den molen tot Baflo heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
1722, 4 mei. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 4 Maij 1722.
Alsoo Jannes Heijns als Chercher bij den Meulen tot Midwolder Hamrik den eed, daartoe staande heeft gepræsteert, is sulx geteijkent.
1722, 7 mei. (in de marge: Commis Provl). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 7 Maij 1722.
De Heeren Gedeputeerden accorderen an de Commis Provl L. Ten Hoorn een acte van hondert daalder tot reparatie en’t verwen van de Cherchershutten in de Stadt.
1722, 28 mei. (in de marge: Chercher Isebr. Stuirwolt, referad Jovis 21 Maij 1722). Tg 1, inventarisnummer 166
Jovis den 28 Maji 1722.
Op het ingediende request van Isebrand Stuirwolt gewesene Chercher tot Thesinge, versoekende, dat door
nieuws aengestelde Chercher aldaar mochte werden voldaan soodanige sestig Car. gulden, als hem remonstr.
wegens de Cherchers hutte cragt actes van den 1. November 1688, waar competerende. Hebben de H. Heeren
Gedeputeerden goed gevonden ende verstaan, dat aen den Rem. door de nieuws aengestelde Chercher genoemde
sestig Car. guld. sal worden voldaan, ‘t welk tijdelijk sal worden gerestitueert door die geene, die sal comen te
succederen in des afgetredene plaetse.
Op het ingediende request van Gerrid Olthof versoekende (als Chercher van Aduard zijnde aengestelt) dog nu
niet meer in bedieninge, de honderd gulden jaarlijx, daartoe staande, alleen moge trecken en eener Elsjen Kuen
moge werden afgewesen, Hebben de Heeren Gedeputeerden de retroacta van den 15. Octob. 1711 en 21 Febr.
1717 hierop zijnde nagesien, alsmede ingenomen het berigt van den Ontfanger der appointementen, verstaan, dat
Elsjen Kuer wegens dit cherchers Tractement sal profiteren de somma van vijftig guld. jaarlijx, en de resterende
vijftig guld. bij Gerrid Olthof jaarlijx werden genooten.
1722, 8 juni. (in de marge: Scharmermolen). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 8 Junii 1722.
Op de gedane instantie door de Advocaat Provl gedaan wegens de ingesetenen van Scharmer. Hebben de Heeren
Gedeputeerden verstaan, dat de Eigenaeren van de meulen aldaar ten eersten sullen moeten besorgen dat deselve
tot dienst en gerijf van de Ingesetenen in een behoorlijke staat werde gebracht.
1722, 9 juni. (in de marge: Watermeulen bij Termunterzijl). Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 9 Junii 1722.
Is na deliberatie goedgevonden en verstaan dat de kleine watermeulen bij Termunterzijl hebbende gedient tot het
droogmaeken van de sollen, aldaar, en nu van geen nut meer zijnde, ten meesten profijte voor de Provincie sal
werden vercoft.
1722, 11 juni. (in de marge: eed, Verplaatsing). Toegang 1, inventarisnummer 166
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Jovis den 11 Junii 1722.
Also Annegien Hindrix Cherchersche bij de Moolen tot Lutke Gast den eed daartoe staande heeft gepræsteert, is
sulx geteijkent.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van den pachtenaeren van het Gemaal in’t Westerquartier de
verplaatsinge van den Chercher bij de Moolen tot Lutke Gast nae die van Visvliet geaccordeert.
1722, 15 juni. (in de marge: Vercopinge). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 15 Junii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de pagtenaeren van’t Gemaal in’t Westerquartier geaccordeert de Verkopinge van een peerd, staande in’t Regthuis op de Leek, waarmede verscheide goederen ter sluiks uit de Landschap Drenthe alhier zijn ingevoert.
1722, 16 juni. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 16 Junii 1722.
Is in actis geteijkent, dat Geert N. Chercher tot Haeren, den eed, om op positien verclaringe te doen in de saeke
tusschen Peter Jans Heckema Imp @ Tjitse Wittink in qlte heeft afgelegt.
1722, 17 juni. (in de marge: Cherchershutten door den pagtenaren te repareren). Tg 1, inventarisnummer 166
Mercurii den 17 Junii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben nae deliberatie goedgevonden en verstaan, dat de afgaande pagtenaeren van’t
Gemael geene winsten van haere pagten sullen hebben te genieten, eer en bevoorens de Cherchers hutten door
haar, ingevolge Staats Resolutie in ordre sullen zijn gebragt, en sullen de nieuws aengaande pagtenaeren inwendig een maand nae de getrockene pagt aen desen Collegio hebben over te geven een staat der Cherchers Hutten,
in wat voegen de selvige hebben aengevaardigt en sig bevinden.
1722, 18 juni. (in de marge: mannewaarheid en eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 18 Junii 1722.
Is in actis geteijkent, dat Hindrik Alberts bij manne waarheit verclaeringe en Jacob Willems en Andries Derks
den eed hebben afgelegt, om op positien te verclaeren, in de sake tusschen Otto Jans Impetrant en Casper Bijlevelt Gede en is deselvige des daags kosten geadjudiceert, blijvende Casper Bijlevelt ten opsigte van de interrogatoria salvs regtens.
1722, 20 juni. (in de marge: Molenaars in dese Stadt). Toegang 1, inventarisnummer 166
Sabbathi den 20. Junii 1722.
Gedelibereert zijnde op het versoek van Hindrik Hindriks en Consorten tot tijn in getal zijnde Molenaars in dese
Stad, klagende, dat omtrent het sluiten van de kleine deuren van hare Meulens meer wierden benadeelt als de
Stander Meulens, waarover op den 9. Martii jongst Commissie zijnde gedecerneert, om de meulens in oogenschijn te neemen, en sulx door de Heeren Gecommitteerden van’t quartier met de Secrets en Advocaat Provinciaal ter præsentie van de pagtenaar van het gemaal zijnde geschiet. Is nae gehoorde rapport der Heeren Gecommitteerden goedgevonden en verstaan, dat de Meulenaars van de Reidhokken omtrent het sluyten van de kleine
deuren met die van de Stander meulens egaal sullen worden getracteert, en de selve, vrieheit genieten, invoegen
dat wanneer eenige van de Molenaars in de Stad, ‘t zij die van de Reidhocken, ofte die van de Stander Meulens
genoodsaakt worden nae Sonnen ondergangh eenig graan te malen, gehouden sullen wesen, daar van aen de
pagtenaaren van het Gemaal en de Chercher, aen de Meulen woonende, kennisse te geven, ten einde de pagtenaar daarop kan passen, en de Chercher sijne functie, om de fraudes te beletten, in sulke extra ordinarisse
voorvallen moge en verpligtet zijn waar te nemen.
1722, 30 juni. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 30 Junii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaeren van de Gemaalen in de Oldampten, Henrik
Arends tot Chercher bij de Bovenmeulen in de Wildervank aengestelt, de welke voords den eed, daartoe staande,
ter Vergaderinge heeft afgelegt.
- Roelf Courts tot Chercher bij de meulen tot Termunten ad idem.
1722, 6 juli. (in de marge: eed). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 6 Julii 1722.
Alsoo Jan Harms den eed als Chercher bij den Moolen in de Scheemda heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
-- Reinder Alberts &c. bij den molen tot Finserwold. ad idem
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1722, 9 juli. (in de marge: eed, verplaatsinge). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 9 Julii 1722.
Alsoo Phrebus Jans als Cherchers bij de Noordermolen tot Appingadam aengestelt, den eed, daartoe staande,
heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
-- Eppo Harms &c. tot Slogteren ad idem
-- Thijes Sijtsema &c. tot Scharmer bij provisie ad idem
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van het Fivelingo quartier de Verplaetsinge
van de Chercher bij de Noorder Moolen van Appingadam nae die van St Anna geaccordeert.
-- de Verplaetzinge van den Chercher bij de Moolen tot Scharmer bij die van Stedum geaccordeert.
(in de marge: Meulens van Thesinge en St Anne)
De Heeren Gecomden van’t Fivelingo quartier met de Secrets en Advoct Provl worden versogt met de eigenaars en
geinteresseerden in de Meulens van Thesinge en St Anne te spreken en te overleggen, of niet dese beide meulens
sullen konnen werden geconbineert, en de eene van beiden soude konnen werden gemenageert.
1722, 13 juli. (in de marge: Cherchers. Verplaatsinge van Cherchers.) Toegang 1, inventarisnr. 166
Lunae den 13 Julii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben verstaan, dat de Acte van den 9. Julii jongst wegens de Verplaatsinge van den
Chercher bij bij de Noordermolen van Appingadam nae die van St Anna tot aenstaande Donderdag in surcheance
sal verblijven.
-- hebben ter instantie van de pagtenaeren van het Gemaal in het Westerquartier de Verplaatsinge van den Chercher bij de Molen tot Stedum nae die van Noordhorn, en die van Noordhorn nae Zuijdhorn geaccordeert.
1722, 16 juli. (in de marge: Verplaatsinge van een Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 16 Julii 1722.
-- ter instantie van den pagtenaren van het gemaal in Hunsingo quartier de verplaatzinge van den Chercher bij
den Moolen tot Wetsinge na die van Onderdendam geaccordeert sullende de oude voor de nieuws verplaatste
Chercher moeten opruimen.
Alsoo Hans Hindrix Isenberg en Anna Margreta Hillenius Egtelieden den eed als Chercher en Chercherse bij den
Moolen tot Usquert hebben gepræsteert, is sulx in actis geteikent, sullende de oude voor de Nieuws aengestelde
Chercher moeten opruijmen.
Alsoo Anje Hindrikx wede van Cornelis Gaijkes den eed als Chercherse bij den moolen tot Wetsinge heeft, ad
idem
1722, 20 juli. (in de marge: Cherchers verplaatsing. Chercherse). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 20 Julii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van den pagtenaeren van het Gemaal in’t Fivelingo quartier de
Verplaatsinge van den Chercher bij den Noordermoolen tot Appingadam nae die van den Zuijdermoolen aldaar
in plaats van nae St Anna, en die van de Zuijder moolen nae de moolen van Loppersum en die van Loppersum
nae de Moolen van Wester Embden geaccordeert, sullende de voorsr Cherchers voor elkander moeten opruijmen.
-- in de beide Oldampten tot Chercherse bij den Moolen tot Muntendam aengestelt Lammegien Pauwels, de
welke voords den eedt daartoe staande, heeft gepræsteert, sullende de oude voor de nieuws aengestelde Chercherse, op sigt deses, moeten opruijmen.
1722, 27 juli. (in de marge: Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 27 Julii 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben verstaan dat de Chercher bij de Molen van Wester Embden tegenswoordig
aldaar nog zijnde bij provisie tot aenstaande Donderdagh over viertijn dagen tot naeder ordre sal continueren.
1722, 6 augustus. (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 6 Augusti 1722.
Alsoo Harm Ocken en desselvs Vrouw Anje Claassen als Chercher en Chercherse bij de Moolen tot Oosternijeland, den eed, daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
1722, 13 augustus. (in de marge: eeden). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 13 Augusti 1722.
Alsoo Bouwina Christiana ter instantie van den pagtenaeren in de Oldampten aengestelt zijnde als Chercherse bij
de Moolen tot Wagenborgen, den eed, daartoe staande, heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
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1722, 17 augustus. (in de marge: refer ad Jovis 13 Augti 1722). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 17 Augusti 1722.
Door de respve pachtenaren in Judicio zijnde overgegeven eenige defecten aen de Cherchers hutten ten platten
Lande. Is verstaan, dat dese defecten sullen worden gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden van’t quartier
met de Secrets, om naeder te worden geexamineert.
(in de marge: refer ad Lunae 3 Augti 1722 Jan Heperman Chercher).
Gehoort het rapport der Heeren Gecomden van’t quartier, dewelke ingevolge apostille van den 30. Julii jongst in
Commissie hadden geexamineert het versoek van Jan Heperman Chercher bij de Meulen tot Loppersum aengestelt in den jaere 1703, en nu door de pagtenaren buijten dienst gestelt. Is goedgevonden en verstaan, dat Jan
Heperma ingevolge Staatsche Resolutie van den 22 Junii 1720 sal werden gegageert jaarlijx met hondert car.
gulden, en tot dien einde mede op het register werden gestelt, sullende desselfs Tractement aenvang nemen met
den 28. Julii 1722.
1722, 31 augustus. (in de marge: vercopinge, eed). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 31 Augusti 1722.
De Heeren Gedeputeerden hebben den pagtenaeren van het Gemaal in het Hunsingo quartier geaccordeert om
soodane drie vierendeel rogge als ten Collecte tot Usquert zijn gesequestreert, inconformité het 32e art. der generale Ordonnantie ad usum jus habentis te mogen verkoopen.
Alsoo Hindrik Peters den eed als Cherchers bij de Moolen tot Grijpskerk heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent, sullende de oude Chercher daar ter plaats binnen vier à vijf dagen, nae insinuatie deses, moeten opruijmen.
1722, 17 september. Toegang 1, inventarisnummer 166
Actum Jovis den 17 Septembris 1722.
Ter instantie van Jan Tjallings Chercher bij de moolen tot Stedum versoekende, dat soodanig arrest als op desselfs Tractement den 6. Augusti jongst waar geaccordeert aen Hindrik Jansen Bontekoe, mogte worden ingetrocken, aengesien buiten staat waar, om anders te konnen subsisteren, en het arrest bestiert waar wegens schulde
voor dato van’t beneficium gemaakt, Is nae deliberatie goedgevonden ende verstaan dat het arrest op desselfs
Cherchers Tractement mids desen sal zijn opgeheven en ingetrocken.
1722, 24 september. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 24. Septemb. 1722
Also Luij Takes den eed als Chercher bij den Molen tot Onderdendam heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent, sullende de tegenswoordige voor de nieuws aengestelde Chercher moeten opruimen.
1722, 6 oktober. (in de marge: Eedt Cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 6. Octob. 1722
Also Harmke Roelefs weduwe van Eijse Alberts den eed als Cherchersche bij den molen tot Woldendorp heeft
gepræsteert, is sulx in actis geteijkent,
1722, 8 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 8. Octob. 1722
Also tot Thesinge de Cherchers hutte zedert een geruijmen tijd is belast geweest met sestig Car. gulden volgens
acte in dato den 1. Novemb. 1688, welke summa door eener Harmen Peters aen Reneke Claassen waere gerefundeert, behalven dat Harmen Peters dese hutte op sijn eigen kosten na de Watervloet weder heeft opgebouwt, en
naderhand door Isebrand Stuijrwold weder aen gemelte Harm Peters was gerestitueert en nu door de pagtenaeren
ingevolge Staatse Resolutie van den 22 Junii 1720 een nieuwe Chercher aldaar is aengestelt. Hebben de Heeren
Gedeputeerden goedgevonden en verstaan, dat dese sestig Car. gulden door de Provincie aen de Erfgenamen van
Isebrand Stuijrwolt weder sal werden betaalt, wordende de Camerbewaerder E. Rosink gelastet deselve uit te
keeren.
1722, 12 oktober. (in de marge: Hutten der Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 12. Octob. 1722
Ter instantie van de gesaementlijke Pagtenaeren van’t Gemaal over de Provincie overgegeven hebbende een
staat der Cherchers hutten met de defecten van dien. Is goedgevonden ende verstaan, het selvige te stellen in
handen der Heeren Gecommitteerden van de respectieve quartieren benevens de Secretaris, om geexamineert en
verder nae gedane rapport in te worden gedisponeert.
Op het ingediende request van de Pagtenaeren van’t Gemaal in’t Fivelingo Quartier, versoekende, teneinde de
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Ingesetenen van de Harksteede, Scharmer en Colham, ingevolge Resolutie van den 20. Augusti 1705. Mogten
haar koorn brengen ter molen van Cropswolde of het Hogezand, geduijrende de onbequaamheit van de Meulen
tot Scharmer, mids betaelende het provle Contingent ter Collecte waar onder gehoorig zijn, waertegens gehoort
het ingebragte berigt van de pagtenaeren van’t Gemaal in’t Goregt. Is goedgevonden ende verstaan, voorsr Resolutie in tantum te altereren, als dat die van de Harksteede en Scharmer, ingevolge genoemde Resolutie sal blijven
gepermitteert haer koorn ter moolen van Cropswolde en Hoogezand te brengen, dog dat die van Colham gehouden sullen zijn haar koorn ter molen van Slogteren te brengen, mids betalende het Provle Contingent ter Collect,
waar onder gehoorig zijn.
1722, 14 oktober. (in de marge: Ariaantje Ariaants Chercherse). Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurii den 14. Octob. 1722
Ter instantie van Ariaantjen Ariaans tot Chercherse bij de molen tot Wagenborgen in dato den 21. Febr. 1699
aengestelt, en zedert dien tijd van daar meermalen verlegt en nu op den 13. Augusti jongst door de pagtenaren
geheel van daar geremoveert, ten einde ingevolge Staatse Resolutie mochte jouisseren van de jaarlijxe hondert
gulden, de oude Cherchers toegelegt. Is nae deliberatie goedgevonden, dat voornoemde Ariaantjens Ariaans op’t
register als oud Chercher te boeke sal worden gebraght van den dagh af, dat laest is geremoveert. De Commijs
Generaal Lankhorst ten dien fine authoriserende.
1722, 15 oktober. (in de marge: Vercopinge, eed). Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 15. Octob. 1722
De Heeren Gedeputeerden hebben den Pachtenaren van het Gemaal in den Oldampten geaccordeert, om soodane
mudde rogge, als in des Cherchers hutte van Midwoldmer Hamrik is gesequestreert, inconformité het 32e articul
der Generale Ordonnantie ad usum jus habentis te mogen verkopen.
Alsoo Jan Willems als Cherchersche bij de Hooge meulen tot Winschoten aengestelt, den eed, daartoe staande,
heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.
1722, 28 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurii den 28 Octob. 1722.
Alsoo Hindrik Gankema en desselfs Huisvrouw Annegien Hindriks als Chercher en Chercherse bij den Molen
tot Nieuwe Hove den Eed daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent, sullende de tegenswoordige Chercher aldaar anstonds opsigt deses moeten opruimen.
1722, 4 november. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurij den 4 Novemb. 1722.
Also Jurjen Bresser en desselfs vrouw, Talligjen Peters als angestelde Chercher en Chercherse bij den moolen in
de Wildervanck, den Eed daartoe staande hebben afgelegt, is sulx in actis geteijkent, en sal de oude Chercher
voor dese nieuws angestelde opsigt deses moeten opruimen.
1722, 19 november. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 19 Novemb. 1722.
Also Eijso Cost als Chercher bij den molen tot Delfzijl aangestelt, den eed daar toe staande heeft gepræsteert is
sulx in actis geteijkent.
1722, 1 december. Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 1 Decemb. 1722
Also Luijtien Geerds als Chercher bij den molen op’t Oosternijeland angesteld, den eed daar toe staande heeft
gepræsteert, is sulx geteijkent.
1722, 21 december. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 21 Decemb. 1722
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de pagtenaren van het gemaal in’t Hunsingo toegestaen, dat Luijtien
Geerts angestelt tot Chercher op het Oosternijelant tot Uithuijsen de Cherchers functie sal hebben Waar te
neemen.
1723, 16 januari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Sabbathi den 16 januar 1723.
Op het Versoek der Pagtenaren van’t Hunsingo Quartier, hebben de Hrn Gedepden de Verplaatsing van de Chercher van Usquert na Baffelt geaccordeert.
-- Van Baffelt na Usquert ad idem.
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Also Jan Engberts en desselfs Huisvrouw den Eed als Chercher en Cherchersche bij den molen tot Losdorp ter
Vergadering hebben afgelegt, is sulx in actis geteijkent.
1723, 25 januari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 25 Januar 1723.
Is in actis geteijkent dat Eltje Reks als nieuws angestelde Chercherse tot Wirdum, den Eedt daar toe staende
heeft afgelegt.
Derk Peters als Nieuws angestelde Chercher tot Bedum en Elisabeth Freriks desselfs Huisvrouw ad idem.
1723, 27 januari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurij den 27 Januarij 1723.
Is in actis geteijkent dat Jan Teerling als nieuws angestelde Cherchers tot Usquert den Eedt daar toe staande
heeft afgelegt.
1723, 4 februari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 4 Febr 1723.
Is in actis geteijkent dat Geert Harmens als nieuws angestelde Chercher in’t Beerster Hamrick den Eed daar toe
staande heeft afgelegt.
1723, 10 februari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurij den 10 Febr. 1723.
Is in actis geteijkent, dat Harmannus Alberts als nieuws angestelde Chercher in de Beerta den Eed daar toe
staande heeft afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Verplaatsingh van de Chercher van de Beerta na Winschoot bij de Zuider
moolen geaccordeert.
1723, 15 februari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 15 Febr. 1723.
Also Pieter Tjarks als Chercher tot Delfzijl den Eed ter Vergaderinge heeft gepræsteert is sulx in actis geteijkent.
1723, 16 februari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 16 Febr. 1723.
De Heeren Gedepden gehoort het Rapport der Heeren Gecomden van de Respective Quartieren, so de Commijs
Provintiaal benevens de pagtenaren, hadde verstaen over den tegenswoordige toestant van de Cherchers Hutten
ende in wat staet deselvige waaren bevonden bij de eerste overleveringe in den jaare 1720 an de Pagtenaren.
Haar verders hebbende doen overgeven een pertinente Lijste van de reparatien daar an bij de Provincie gedaen,
als mede wat ongerepareert is gebleven, en verders wat kleine defecten voor als nu daar an worden bevonden.
Hebben na gehoudene deliberatie goed gevonden ende verstaan om inkomstigh een Vaste Voet te beramen.
Waar na de Pagtenaren haar sullen hebben te reguleren, dat alle de Cherchers Hutten in de Provincie, waar an
grote reparatie moet worden gedaan, en dewelcke bij de Provincie niet gerepareert, an de Pagtenaren sijn overgelevert, als daar sijn die van
Stadts Tafel en het
Hunsingo Quartier
Haaren
Cropswolde
Winsum
Wetsinge
Leens
Houwerzijl
Cloosterbuiren
Peterbuiren
Uithuisen
Oosternielant
Uithuister Meeden
Fivelingo Quartier
Appingadam Noorder Moolen.

Wester Quartier
Niebert
Lutteke garste
Oldehove
Suijdhorn
Niekerck
Beide Oldampten
Noortbroek boven molen
Ter Munten
Wagenborgen
Veendam
Beerta
Finserwolt
Scheemda
Muntendam
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Zeerijp.
Slogteren.
Siddebuiren.
Garsthuisen.
‘t Zandt.
Farmsum
Thesinge.
Dat die door de Commijs Provintiaal Ten Hoorn, ten Laste van de Provintie eerst in een behoorlijcke Staat sullen
worden gebragt en sulks voor primo Julij anstaande, om als dan, an de Pagtenaren, dewelke vervolgens deselvige
in Conformite Staats Resolutie sullen hebben te onderhouden, te worden overgelevert.
Dat de Cherchers Hutten, waar an maar eenige en weinige reparatie nodig is, so oock door de bewooners sedert
Julij 1720 mede kan wesen veroorsaakt, als daar sijn die van
Stats Tafel en’t
Hunsingo Quartier
Den Andel
Warfum
Eendrum
Bedum
Wehe.

Wester Quartier
Middewolde en Leecke
Opende
Visvliet
Grijpskerk
Niewzijl

Fivelingo Quartier
St Anne
Stedum
Westerembden
Delfzijl
Wirdum
Loppersum
Woltersum

Beijde Oldampten
Noortbroek benedenste molen
Scheemter Hamrick
Middewolde
Middewoldemer Hamrick
Woldendorp
Beerster Hamrick
Wildervank

Dat sodanige mede door de Commijs Provinciaal sullen worden gerepareert. En in order gebragt voor primo Julij
anstaende, invoegen boven gemelt, dog dat de kosten sullen worden gedragen voor een darde part bij de Provincie en voor twee darde parten bij de pagtenaren, so in de Respective Quartieren van Julij 1720 tot Julij 1722 de
Gemael pagt hebben getrocken jeder na quota. Sullende alle verdere Cherchers Hutten so niet Specifijq hijr voren sijn genoemt, voor gerepareert en bij pagtenaren tot der selver Last overgenomen worden gehouden. Wordende de Commijs Prov. gelast sodanige order te stellen, dat gemelte Hutten tegens voorschreven tijd sijn gerepareert en in de vereijste order gebragt, bij foute van dien, dat de onvoltoijde tot des selvs laste sullen worden
uitbesteedt en volveerdigt.
De Heeren Gedeputeerden hebben na gehoudene deliberatie goedgevonden ende verstaen, dat alle de Cherchers
na den Eersten Julij anstaende, wanneer de Hutten in order sullen sijn gebragt weecklijcks van haar tractement
ten Collecte sullen moeten laten staen vijff stuivers, wordende de Collecteurs gelast voorschreven vijf stuivers
Weecks in te houden, welke ingehoudene Penningen an de Cherchers met het expireeren van ‘t jaar, wanneer
geblijckt, dat de hutten ordentlijck hebben bewoont en deur en venster digt gewaart, gelijck die hebben angevaert, en na dat die alsoo bij de angaande Pagtenaren sijn overgenomen, als dan wederom sullen worden uitgekeert, dog het tegendeel wordende bevonden, sullen gemelte penningen, door de afgaande Pagtenaren tot de te
doene reparatien worden geemplojeert.
1723, 20 februari. Toegang 1, inventarisnummer 166
Sabbathi den 20. Febr. 1723.
De H. Heeren Gedeputeerden hebben mits desen ter instantien van de Pagtenaren verstaen dat overmits eenige
ingesetenen van Finserwold haar onderstaen haar koorn te laten breken op de molen van de Beerta en elders
buiten het Caspel, deselve sig inkomstig daar van sullen moeten onthouden en nergens daar op de molen van
Finserwolt haare granen laten malen bij de pæna betalen in de Lijste vervat ten zij redenen ter contrarie hadden
in te brengen. Sullende desen tot narigt van voorschreven Ingesetenen aldaar van de Predigstoel werden afgekundigt.
1723, 10 maart. Toegang 1, inventarisnummer 166
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Mercurij den 10 Martij 1723.
Also Jan Wijnant en sijn Huisvrouw Hilje Roekes als Chercher en Cherchersche tot Ulrum den Eed hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent.
Carel Winshemius en sijn Huisvrouw Fennegien Gerrits als Chercher en Cherchersche tot Cloosterbuiren ad
idem.
1723, 18 maart. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 18 Martij 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben de aanstellinge van Luitien Hajes tot Chercher in Winschoot bij de Oostermolen mids desen geapprobeert dewelke den Eedt voorts ter Vergadering heeft afgelegt.
Van Harmannus Mensens bij de boven molen in de Wildervanck ad idem.
1723, 6 april. Toegang 1, inventarisnummer 166
Martis den 6 April 1723.
Also Jan Willems als nieuws aangestelde Chercher tot Midwolde in den Oldambte den Eed daartoe staande ter
Vergadering heeft afgelegt is sulx in actis geteijkent.
1723, 15 april. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis Den 15 April 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben de aanstellinge van Wobke Jacobs Huisvrouw van Harmannus Mensens tot
mede Cherchersche bij de boven molen in de Wildervanck mits desen geapprobeert, den Eed voorts ter Vergadering heeft afgelegt.
1723, 29 april. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 29 April 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben an de Pagtenaren van ‘t gemael in de Stadt geaccordeert, om sodane ses en
een halff spinden rogge bij de Botteringe Poorte in de Cherchers hutte gesequestreert, en nog vijff spinden rogge
bij de A. Poorte in de Cherchers hutte gesequestreert volgens het 32 art. der Generale Ordonnantie ad usum jus
habentium te mogen verkopen.
De Heeren Gedeputeerden het versoek der Pagtenaren van ‘t gemael in ‘t Hunsingo Quartier accorderende hebben Hindrik Folkers en desselfs Huisvrouw Peijke Michiels tot Chercher en Cherchersche tot Uithuisen angesteld, dewelke beijde den Eedt daar toe staande hebben gepræsteert.
1723, 3 juni. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 3 Junij 1723.
Also Oesebrant Bruijns als nieuws angestelde Chercher in Midwolda den Eed ter Vergadering heeft afgelegt is
sulx in actis geteijkent.
1723, 30 juni. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurij den 30 Junij 1723.
Willem Alberts als Chercher bij de Ooster Meulen te Winschoten ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie der pagtenaren de verplaatsinge van Jan Bannink Chercher tot
Winschoot na Westerlee mits desen geaccordeert.
1723, 8 juli. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 8 Julii 1723.
Also Willem Cornelis en sijn Huisvrouw Wobke Abels den Eed als Chercher en Cherchersche tot Wetsinge ter
Vergaderinge hebben afgelegt, is sulx in actis geteijkent.
De Hrn Gedepden hebben na ingenomen berigt van den ontfr genl geaccordt dat Teke Vliege, als Compagnon op de
paght van het gemael in’t Westerqr mede te boeke sal mogen teijkenen, en heeft deselve, voorts den eedt daartoe
staande afgelegt.
1723, 12 juli. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 12 Julii 1723.
Also Carel Winshemius en desselfs Huisvrouw als Chercher en Cherchersche tot Midwolda den Eed daartoe
staande ter Vergaderinge hebben afgelegt, is sulx in actis geteijkent.
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De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek der pagtenaren van het gemael in’t Westerquartier de verplaetsing van de Chercher Jacob Isebrands van Midwolda tot Marum mids desen geaccordeert.
1723, 15 juli. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 15 Julij 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van’t gemael in de Oldambten de verplaetsinge
van de Cherchersche Bouwina Christiani van Wagenborgen na de Meden mits desen geaccordt
-- Van de Chercher van de Meden, Van Dijk genaemt, na Woldendorp ad idem.
-- Van de Cherchersche van Woldendorp Harmtjen roelfs na Wagenborgen ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Commijs Provintiael Ten Hoorn geaccordeert om het
Watermolentjen bij Termunter Zijl ten meesten Profijte voor de Prove te verkopen.
1723, 22 juli. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 22 Julij 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek der pagtenaren van’t gemael in’t Hunsingo Quartier tot Chercher op Uithuister Meden aangestelt eenen Hindrick Berents dewelke voorts Eedt daar toe staende ter Vergaderinge heeft afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie der pagtenaren van’t gemael in’t Hunsingo Quartier de verplaatsing van de Chercher van Uithuister Meden na Onderdendam mits desen geaccordeert.
1723, 29 juli. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 29 Julij 1723.
Ter instantie van Focko Hoen pagtenaar van’t gemaal in’t Fivelingo Quartier, Hebben de Heeren Gedeputeerden
tot Chercher en Cherchersche bij de Noorder Moolen in Appingadam aangestelt Jan Doorenbusch en desselfs
Huisvrouw Jantjen Ten Broeke, dewelke voorts eedt daar toe staande ter Vergadering hebben afgelegt.
Ter instantie van de pagtenaren van’t gemael in de Oldambten &c. tot Chercher in Scheemder Hammerick &c.
eenen Wicher Frerix ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van Focco Hoende verplaatsing van de Chercher van den Dam na
Wester Embden mids desen geaccordeert.
De Heeren Gedeputeerden hebben den pagtenaren van het gemael in de Stadt geaccordeert om sodane 1/2 mud
Weijten en 1/4 roggen meel als in de Cherchers hutte bij het kleijne poortjen sijn gesequestreert, ingevolge het
32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- Sodane 1/2 mud garsten molt en 1/4 rogge als in de Cherchers hutte bij de Crane poorte sijn gesequestreert, ad
idem.
1723, 11 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurij den 11 Aug. 1723.
Door de Commijs Provintiael L. Ten Hoorn ter vergaderinge sijnde bekent gemaakt, hoe door de annemeren
waar berigt, dat de Cherchers Hutten alomme in de Respective Quartieren ingevolge besteck waaren verveerdiget, Is nae Deliberatie goedgevonden ende verstaen, de pagtenaren van’t gemael in de respective Quartieren mits
desen te gelasten, om inwendigh veertijn dagen de Cherchers Hutten alomme in de Provincie te visiteren off
doen visiteren, en van derselver defecten, so sigh nog mogten bevinden an desen Collegio openinge te doen, om
als dan daar op nader te worden gedisponeert sullende in Cas geen klagten van defectueusheijd inwendig voorschreven tijdt worden voorgebragt, de Cherchers Hutten gehouden worden bij de pagtenaren wel en ordentelijk
in Staat te sijn bevonden, en bij haar angenomen, de welke voorts gehouden sullen sijn ingevolge Staatse Resolutie deselvige also te wagten ende te waren. En sal desen an de Gesamentlijke Pagtenaren van’t gemaal worden
geinsinueert om te dienen tot der selver narigt.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Vrouw van Augustinus Gadde, Tietje Crijts, gedurende de vacature bij
provisie angestelt, als Cherchersche bij de molen bij ‘t oude reydhok in de Stad, mits doende den Eed daar toe
staande.
1723, 12 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 12 Augustij 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Pagtenaren van’t gemael in’t Westerqr Peter Douwes tot
Cherchersche bij de molen tot Grotegast aangestelt dewelke voorts den Eed ter Vergadering heeft afgelegt.

73

1723, 16 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 16 August. 1723.
Is in actis geteijkent dat Tietje Crijthe, Huisvrouw van Augustinus Garde, den Eedt als Provisionele Cherchersche bij de meulen het oude Reijthock genaemt heeft afgelegt.
1723, 19 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 19 Augustij 1723.
Is in actis geteikent dat Augustinus Garde als mede Provisionele Chercher bij de meulen het oude Reijthock
genaemt, den Eedt daar toe staande heeft afgeleght.
1723, 9 september. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 9 7br. 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van’t gemael in’t Wester Quartier de verplaatsing van de Chercher van Slogteren na Garshuisen en die van Garshuisen na Slogteren geaccordeert.
- om opneminge te doen van eenige Cherchers Hutten in het Fivelingo Quartier doende daar van ter vergaderinge
rapport.
1723, 16 september. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 16 7br. 1723.
- eenige reparatien te laten doen aan sommige ontramponeerde Cherchers Hutten in de Stadt.
Is in actis geteijkent dat Frederick Wiltens Wed. als Chercherse van St Anne den Eedt daar toe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Is in actis geteijkent dat Paul Jurriens als Gecommitteerde van de Pagtenaren van’t Gemael in den Oldambte den
eed ter vergadering heeft gepresteert.
1723, 21 september. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 21 7br. 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben an de Pagtenaren van’t Gemael in’t Hunsingo Qr geaccordeert, om sodane
twee mudden garsten bonen tot Uithuister Meden in de Cherchers hutte sijn gesequestreert volgens het 32e art.
der Genle Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
1723, 27 september. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 27 Septembr. 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Pagtenaren van’t gemael in beijde Oldambten tot Chercher
en Cherchersche tot Westerlee aangesteld Jan Lammers en desselfs Huisvr Anna Harkema welke beijde voorts
den eed ter vergadering hebben gepræsteert. Jan wordt op 12 april 1724 vermoord.
1723, 11 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 11 8br. 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Pagtenaren van’t gemael in de Oldambten tot Chercher in
de Beerta aengesteldt eenen Folkert Jans dewelke den eed daar toe staande voorts ter Vergadering heeft afgelegt.
- Anna Tjaarts als angestelde Cherchersche tot Termunten ad idem.
1723, 14 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 166
Jovis den 14 October 1723.
Is in actis geteijkent dat Frerick Jans den eed als Chercher tot Leens ter Vergadering heeft gepresteert.
Is in actis geteijkent dat Folkert Jans en desselfs Huisvrouw als Chercher en Cherchersche in de Beerta den eed
daar toe staande ter Vergadering heeft gepræsteert.
1723, 20 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 166
Mercurij den 20. October 1723.
De Commijs Provinciaal wordt gelastet te besorgen, dat een kleijne plaete werde geplaetset in de Cherchers
Woninge van Aldert Jans bij het kleijne Poortjen.
1723, 25 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 166
Lunae den 25 8br. 1723.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van’t Gemael in’t Fivelingo Qr tot Chercher tot
Garshuisen aengestelt eener Sijmon Claesen, dewelke den Eed voorts ter Vergadering heeft affgelegt.
1723, 4 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
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Jovis den 4 Novemb. 1723.
Is in actis geteijkent dat Roelf Koerts als Chercher te Woldendorp in plaats van Abraham Dijck den Eed daar toe
staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1723, 15 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 15 Novemb. 1723.
Is in actis geteickent dat Jan Bonmerts als Chercher tot Wester Embden in plaatse van Frebes Jans aengestelt den
Eedt daar toe staande heeft gepræsteert.
1723, 17 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Mercurij den 17 Novemb. 1723.
Is in actis geteijkent dat Harmannus Alberts als Chercher tot Houwerzijl den Eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatsing van de Chercher tot Houwerzijl na Baffelt mits desen geapprobeert.
- Van de Chercher van Baffelt na Winsum ad idem.
1723, 2 december. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 2 Decemb. 1723.
Is in actis geteijkent dat Peter Geerts als Chercher bij de molen in Scheemder Hamrick den Eedt daar toe staende
ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1723, 30 december. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 30 December 1723.
Ter instantie van de pagtenaren van’t gemael in’t Westerquartier hebben de Heeren Gedeputeerden deselve de
verkoping van vier roggen broden en 4 Stuiten ten Collecte op de Leecke gesequestreert in Conformite het 32
art. van de Generale Ordonne geaccordeert.
alsmede van het Peert waar mede gemelte broden en stuiten uit het Landschap Drenthe sijn ingebragt in Conformite het 16 art. van proces ordre.
1724, 4 januari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Martis den 4 Janrii 1724.
Alsoo Trijntje Jacobs als Cherchersche bij de molen tot Suidhorn den Eedt daar toe staande heeft gepræsteert is
sulx in actis geteijkent.
1724, 17 januari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 17 Januarij 1724.
Door den Ontfanger Generael A. Conringh ter Vergaderinge sijnde voorgedragen, dat de seste verpondinge wegens de moolens ‘t meeren gedeelte ten Comptoire sonder voorgaande anmaninge waar betaelt, egter nog eenige
resteerden, en dewijl niet en wiste, off oock de molens onder het gegeven remis van de seste Verpondingen mede
waren begrepen versogte dieshalven te mogen worden geinformeert, hoe sig daar omtrent de gedragen, waar
over sijnde gedelibereert, Hebben de Heeren Gedeputeerden insiende de welmeijninge der Heeren Staten van
Stadt en Lande, verstaen, dat den ontfanger Generael met het innen van de seste verpondinge der molens, als
gesepareert van die der Landerien, sal hebben voort te vaeren.
De Heeren Gedeputeerden hebben Tietjen Krijts Vrouw van Augustinus Garde, onder haar vorige Eedt angestelt
als effective Cherchersche bij de molen t’olde hoek genaamt.
1724, 2 februari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Mercurij den 2 Febr. 1724.
Door de Advocaat Quintus uit naam der pagtenaren van’t gemael in de Stadt, sijnde voorgedragen, dat Luilef
Jans knegt van de molenaer Roeleff Hindrix, weigerde an haar genoegsaem zijnde geadsisteert, verklaringe te
doen, waar hij het half mudde roggen meel van Peter Peters hadde gebragt, seggende het niet te weten, dewijl de
Stad groot waar en veel pongen afbragten, versoekende daar in de adsistentie van den Advocaat Fiscaal, om sulx
te ondersoeken. Waar over sijnde gedelibereert is verstaan, dat de Advocaat Fiscaal ten koste der pagtenaren,
sigh daar op nauwkuerigh sal informeren, doende daar van rapport.
1724, 10 februari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 10 Februarij 1724.
Ter instantie van Lubbert Thomas Brouwer, Hebben de Heeren Gedeputeerden denselvige accordeert, om sodane
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seven sacken mold als door de Pagtenaren van’t Gemael in de Cherchers Hutte te Winschoten zijn gesequestreert
onder genoegsame Cautie wederom tot sigh te mogen nemen.
Ingevolge bovenstaende acte laat ick ondergeschreven mij in als borge. Groningen den 10 Februarij 1724. (get.)
A. Scholtens.
1724, 17 februari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 17 Febr. 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben Tietjen Krijts Vrouw van Augustinus Garde, onder haar vorige Eedt angestelt
als effective Cherchersche bij de molen t’olde hoek genaamt.
1724, 21 februari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 21 Febr. 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben tot Chercher bij de drie meulens angestelt de persoon van Jan Hindrix mits
presterende den Eedt daar toe staande, sullende sijne plaetse door een bequaam persoon mogen laten bedienen.
Is in actis geteikent dat Jan Hindrix als aengestelde Chercher bij de drie meulens, den eedt daar toe staande ter
vergaderinge heeft afgelegt.
1724, 9 maart. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 9 Martij 1724.
Is in actis geteickent dat Derck Roelefs als nieuws angestelde Chercher tot Houwerzijl, den Eedt daar toe staande
heeft affgelegt.
1724, 14 maart. Toegang 1, inventarisnummer 167
Martis den 14 Martij 1724.
De Heeren Gedeputeerden gehoort ‘t rapport der Heeren Gecommitteerden van’t Fivelingo Quartier, so de aennemer Meijnt Jans en Cons. over desselffs prætensie wegens de gemaakte Cherchers Hutten in voorschreven
Quartier als mede de pagtenaaren van’t gemael hadden verstaen, Hebben nae gehoudene deliberatie goedt gevonden ende verstaen dat de pagtenaren soo de pagten in het Fivelingo Quartier over de jaren van Julij 1720 tot
Julij 1722, hebben gehadt, sullen gehouden wesen kragt Resolutie van den 16 Febr. 1723 an de aennemeren
voornoemt te voldoen sodanige somma als waar mede ten gevolge volveerdighe ordonnantie sijn angeslagen, om
het selvige onder haar te moeten uitvondigen, bij nader dispositie.
De Capitain Geweldige wordt gelast een Lippe Backer tot Kommerzijl wegens het openbreken der molen, en het
qualijck tracteeren van de Chercher te Nijezijl met kennisse van’t Ed. Gerigte ter plaatse in apprehensie te nemen, en na herwaarts op de Provintiale Geweldige in consinatie te brengen.
1724, 26 maart
Ledematen van Niehove
Henderik Gankema chercher en sijn huisvrouw [beide] met attestatie van Groningen (wederom vertrokken).
1724, 28 april. Toegang 1, inventarisnummer 167
Veneris den 28 April 1724.
Also op’t versoek der pagtenaren van het gemaal in’t Fivelingo Quartier Meerten Willems en desselffs Vrouw
als Chercher en Cherchersche tot Loppersum aangestelt, den Eedt daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt, is sulx in actis geteijckent.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatsinge van de Chercher en Cherchersche van de molen tot Loppersum na de molen te Wirdum geaccordeert.
De Heeren Gedeputeerden hebben het versoek van Jan Hindriks als effective Chercher bij de drie molens om sijn
Cherchers plaats door eenen Willem Arents en desselffs Vrouw Trijntjen Clasen bij provisie te mogen laten
bedienen, geaccordeert, die hijr op den Eedt daar toe staande ter vergaderingh hebben afgelegt.
1724, 1 mei. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 1 Maij 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben Harmannus Fredriks de Executie geaccordeert over de pagtenaren van het
gemael in het Westerquartier van desen jare, voor een somma van 250 Car. gulden wegens gedane reparatien an
eenige Cherchers Hutten in voorsr Quartier, en sulks onverkortet ieder der pagtenaren sijn regt.
1724, 2 mei. Toegang 1, inventarisnummer 167
Martis den 2 Maij 1724.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commijs Ten Hoorn om te besorgen dat eenige reparatie wierde gedaan
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aen het huijs van de Rector Greven, en Cherchers huijs bij het Reijdhock, daar toe accorderende eene summa van
hondert daler ter goeder rekeninge.
1724, 4 mei. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 4 Maij 1724.
Also op’t versoek der pagtenaren van het gemael in de oldampten, Hindrik Menses en Luckjen Jacobs als Chercher en Cherchersche in Midwolmer Hammerick aengestelt, den Eedt daar toe staande ter vergadering hebben
afgelegt, is sulx in actis geteijkent.
1724, 8 juni. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 8 Junij 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek van de pagtenaren van het gemael in de Oldampten, Claas
Pieters en desselffs Vrouw Margjen Matthieas tot Chercher en Cherchersche bij de molen te Finserwolt aangestelt, die daar op den Eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben afgelegt.
1724, 12 juni. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 12 Junij 1724.
Is in actis geteickent dat Harm Jans als Chercher bij de molen in Veendam, den Eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1724, 15 juni. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 15 Junij 1724.
De Sake tusschen Harmannus Frederiks gerepareert hebbende eenige Cherchers hutten in het Westerquartier
Requirant @ de pagtenaren van het gemael in voorschreven Quartier Requireerden is pro omni ultimo termino
op anstaande maandagh gelegt.
1724, 19 juni. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 19 Junij 1724.
In de Sake tusschen Harmannus Frederiks annemer der reparatien van de Cherchers Hutten in’t Westerquartier
Petitionant @ Nanne Nannens en consorten Pagtenaren Petitoneerden is nae verhoor van Partien verstaen de
Executie an den Annemer Harmannus Frederiks bij apostille van den 1 Maij jongst verleent, in soo ver te altereeren, dat die alleen sal specteren en blijven geaccordeert over voorschreven Pagtenaren voor soo ver derselver
quota in’t jaar daar Pagtenaren van’t gemael sijn geweest tengevolge resolutie van den Febr. 1723 is bedragende,
met Compensatie van kosten.
1724, 30 juni. Toegang 1, inventarisnummer 167
Veneris den 30 Junij 1724.
Also Harm Geerts als angestelde Chercher in de Beerta, den Eedt daer toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt, is sulx in actis geteickent.
1724, 6 juli. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 6 Julii 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben Elisabeth Brouwers Cherchersche bij de kleine poortjens Moolen, geaccordeert haar Cherchers plaetse provisioneel te laten bedienen door eenen Conraat Martersteck en desselffs Vrouw
Metjen Peters, mits doende den Eedt daar toe staande.
1724, 10 juli. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 10 Julij 1724.
Is in actis geteickent dat Conraad Martersteck en desselffs Huisvrouw Mettjen Peters, de Cherchers plaetse van
Elisabeth Brouwers aen de meulen bij het kleine poortjen provisionelijk sullende bedienen den Eedt daar toe
staande hebben affgelegt.
1724, 13 juli. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 13 Julij 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben nae gehoudene Deliberatie goedgevonden dat aen de respective pagtenaren
van het gemael sal worden geinsinueert, om de Cherchers Hutten ten platten Lande haar te Laste komende, ten
gevolge Staatse resolutie van den 22 junij 1720, in een behoorlijke staet te brengen en te houden en sulx inwendigh de tijdt van ses weeken à dato deses ofte dat bij nalatigheijt van sulx de reparatie van de defecten aen de
Cherchers Hutten tot Laste en op Costen der pachtenaren sal worden uitbesteedet.
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De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatsing van de Chercher tot Grijpskerk na Visvliet mits desen geap
probeert.
- Van de Chercher tot Visvliet nae Grijpskerk ad idem.
- Van de Chercher tot Grotegarst nae Niehove ad idem.
- Van de Chercher tot Niehove nae Grotegarst ad idem.
1724, 20 juli. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 20 Julij 1724.
Is nae voorgaande Deliberatie goedgevonden en verstaen, dat aen alle diegeene, soo omtrent het eijnde van het
Hoendiep buijten de A Poorte, sijn woonende sal werden ingesegt haar te wagten, om eenige vuijligheijt in het
genoemde diep te werpen, telkens bij de verbeurte van drie Carolus gulden. Wordende de Commissaris van het
Veer gelastet hier op naukeurigh acht te geven, en de Contraventeurs dadelijk aan desen Collegio aen te melden.
De Heeren Gedeputeerden hebben Waalke Jans Backer geaccordeert om sodane twee sakken roggen meel als
door de pagtenaren van’t gemael in de Stadt in de Cherchers Hutte bij de Jonkeren Straten Molen sijn gesequestreert, volgens het 32e. art. van de Generale ordonnantie onder genoegsame Cautie te mogen ligten.
Ingevolge bovenstaende acte laar ik ondergeschreven mij in als Borge. Groningen den 20 Julii 1724.
(Onderstond:) Jan Aljes.
1724, 27 juli. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 27 Julij 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de pagtenaren van’t gemaal geaccordeert verplaatsinge van de Chercher
van Niehove nae Niekerk en van Niekerk nae Niehove.
Is in actis geteikent dat Jan Christoffers als angestelde Chercher tot Cropswolde, den Eedt daar toe staende heeft
affgelegt.
1724, 31 juli. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 31 Julij 1724.
De Commijs Provinciaal L. Ten Hoorn wort gelastet eenige Cherchers Hutten in de Stadt te laten repareeren, en
daar toe de provincie Kalk leggende in de stalle van het Furstenhoff te emplojeeren.
Is in actis geteikent dat Berent Peters en Rensche Harms sijn Huisvrouw als angestelde Chercher en Cherchersche op’t Oosternielandt, den Eedt daar toe staande hebben affgelegt.
1724, 3 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 3 Augustij 1724.
Is in actis geteikent dat Jannes Heijnes nieuws angestelde Chercher in de Beerta den eedt daar toe staande heeft
gepræsteert.
1724, 24 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 24 Augustij 1724.
Is na gehoudene Deliberatie goedgevonden ende verstaen dat de Substituut A. Vriesenborgh en de Cherchers
Willem Albers en Luitjen Haijes tegens naasten onder Eede sullen werden gebragt, over het fait van de gevangenen Ubben Aeldrix Pott Derks Sijtses, Harmen Geerts en desselffs Huisvrouw.
- als mede Steffen Hindriks, de gewesen Jonge van Ede Jans, over de Sake van de Dootslagh van de Chercher
Lammert (2.) Jans (1.) tot Westerlee voorgevallen, den 12 April 1724.
1724, 31 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 31 Augustij 1724.
De Heeren Gedeputeerden accordeeren aen de pagtenaren van’t gemael in’t Fivelingo quartier om de Chercher
Dorenbosch van Appingadam nae Slogteren en die van Slogteren na Appingadam te mogen verplaetsen.
1724, 7 september. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 7 September 1724.
Aen de Advocaat Fiscaal is geaccordt om op kosten der pagtenaren van’t gemael in den Oldampte, de knegt van
de Brouwer Mesting tot Winschoten in de Vacantie te laten Citeren om getuigenisse der Waerheit te geven.
De Advocaat Fiscaal is toegestaen om op kosten der pagtenaren van’t gemael in den Oldampte informatie te
gaan nemen over seeker gevonden gemalen molt ten huise van Peter Brouwer in Midwolmer Hammerik.
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1724, 14 september. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 14 September 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Jans geaccordeert om sodane Back rogge, als door de Pagtenaren van’t
gemael in den Oldambte in de Cherchers hutte tot Finserwolda is gesequestreert, volgens het 32e. art. van de
Generale Ordonnantie onder genoegsame Cautie te mogen ligten.
Ingevolge bovenstaende acte laar ik ondergeschreven mij in als Borge. Groningen den 14 September 1724.
(Onderstond:) Knelske Jans.
Is in actis geteikent dat Remke Hindriks en Grietjen Hindriks als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche
bij de Suidermolen tot Noortbroek, den Eedt daar toe staande ter vergaderinge hebben affgelegt.
1724, 25 september. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 25 September 1724.
De Heeren Gedeputeerden accordeeren Focko Hoen en Consn pagtenaren van’t gemael in’t Fivelingo Quartier,
om de Chercher van Westerembden nae Slochteren te mogen verplaetsen.
Is in actis geteikent dat Berent Hense en desselffs Huisvrouw Ida Vriesen als nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche tot Westerembden, den Eedt daar toe staande hebben affgelegt.
1724, 28 september. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 28 September 1724.
Is in actis geteikent dat Grietjen Erents als Provisioneele Cherchersche bij de Meulen tusschen Botteringe en
Ebbinge Poorten, voor Jacob N.... den Eedt daar toe staande heeft affgelegt.
1724, 4 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Mercurij den 4 October 1724.
Ter instantie van Peter Clasen tot Leens, is het mandaat door Jan Gerrits Woldijk den 6 October 1723 over het
verswijgen van een Boekweijten meulen geëmaneert, als niet debite sijnde vervolgt in Contumaciam gecasseert.
1724, 5 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 5 October 1724.
Is in actis geteikent dat Harm Onneken als nieuws angestelde Chercher tot Westerlee, den Eedt daar toe staande
ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1724, 9 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 9 October 1724.
In de Sake en ter instantie van de pagtenaaren van’t gemael in’t Wester Quartier, versoekende ten eijnde sodanigh arrest als Willem Jacobs tot Middelstum hadde bekomen op’t Tractement van de Chercher Hindrik Vlugge
tot Grijpskerk mogte worden ingetrocken, vermits het eens deels en ten principale waar, wegens schulden gemaakt aute beneficium van de Cherchers plaats, behalven ‘t volgens Staatse resolutie ook als een particulier
Loon, en de Cherchers als Gecommitteerden van de pagtenaren konde worden geconsidereert en over sulx desselffs Tractement niet arrestabel, waar en tegens Willem de arrestant Willem Jacobs per Advocatum sijnde gehoort, susteneerde het een dugtige schuld te sijn, en waarop reets waar betalinge gedaan, ook ‘t arrest debite
geinsinueert, vermeijnende sulks stant te moeten grijpen, Met wijderen Hebben de Heeren Gedeputeerden het
arrest mits desen wederom opgeheven; met compensatie van kosten.
1724, 17 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Martis den 17 October 1724.
Is in actis geteikent dat Steven Jemmes als nieuws angestelde Chercher tot Cloosterbuiren, den Eedt daar toe
staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
De onderdienaar Hindrik Prins wort gelast van ondergenoemde personen, aff te halen de origineele cedullen,
waarop door haar betalinge op de Sitteldagh is gedaan off daar geen origineele cedullen sijnde Registers te
eijschen waarop de betalinge is geschiet, passeerende daar van een behoorlijke recepisse, met versekeringe van’t
selvige te sullen restitueeren, wordende ondergemelte personen versogt de cedullen off de Registers an de onderdienaar te extradeeren.
1724, 19 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 19 October 1724.
Door de Advocaat van Nanne Nannens ter Vergaderinge sijnde versogt dat eener Steven Jemmes op gisteren als
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Chercher angestelt tot Cloosterbuiren alleen door Peter Jans Heckema, sonder dat Nanne Nannens daar van konde weeten, alsoo in het quartier was, om de slagtpagt te bedrijven, niet in bedieninge mogte gerekent worden, ter
tijdt den pagtenaer weder te huijs soude sijn gekomen. Waar tegens Peter Jans Heckema gehoort, Hebben de
Heeren Gedeputeerden verstaen, dat Steven Jemmes als Chercher den eedt hebbende gedaan, het daarbij sal
worden gelaten, voorbehoudens Nanne Nannens sijn regt, soo als vermeinen sal te behoren.
Is in actis geteikent dat Anje Tammes als nieuws angestelde Cherchersche tot Marum, den eedt daar toe staende
ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1724, 24 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Martis den 24 October 1724.
Is in actis geteikent dat Swaantjen Hindriks de Cherchers plaatse bij Ebbinge Poorten molen voor Jacob N. Provisioneelijk sal mogen bedienen, en heeft voorts den Eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1724, 30 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 30 October 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie der pagtenaren van’t gemael in’t Hunsingo Quartier de verplaetsinge van de Chercher Steven Jemmes, van Cloosterbuiren na Leens mits desen geaccordeert.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de pagtenaren van’t gemael in’t Hunsingo Quartier geaccordeert, dat de
oude Chercher tot Cloosterbuiren als Chercher aldaar sal mogen continueeren.
1724, 6 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 6 November 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben Lammert Jans na voorgegane insinuatie en summatie de executie geaccordeert
over de pagtenaren van’t gemael in den Oldambte voor een somma van 332 gl. 14 stuivers, als deselven wegens
‘t repareeren van Cherchers hutten aldaar (in den jare 1723 gedaan) ‘t samen schuldigh zijn.
1724, 13 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 13 November 1724.
Is in actis geteikent dat Focko Mensens als nieuws angestelde Chercher in Veendam, den eedt daar toe staande
ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1724, 15 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Mercurij den 15 November 1724.
De Heeren Gedeputeerden hebben Hermannus Frerix en Consn na voorgegane insinuatie en summatie, de Executie geaccordeert, over Jan Gerrits Woldijk voor eene summa van 41 gl. 13 stuivers, als deselve wegens ‘t repareeren van Cherchers hutten in’t Westerquartier, voor sijn quota schuldigh is.
1724, 16 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 16 November 1724.
De Sake tusschen Martinus Brouwer impetrant @ Carel Winshemius Chercher tot Marum Gedaagde, opponeerde de Gedaagde Exceptie Præscriptionis, alsoo het mandaat van den 5 October tot den 2 November niet waar
gedaegt præsenterende het selve onder Eede te verklaren sulx de waarheijt te zijn, waar en tegens de impt
versogte rejectie van dese exceptie angesien uit de verteikeninge van de bode op het mandaet consteerde dat
tusschen die beijde termijnen. Waar geciteert behalven dat de Gedaagde alleen waar geciteert om verklaringe
onder eede te doen, en dien volgens ten onregte sigh met dusdane exceptie tot bedeckinge van een andere sogte
te behelpen, daar hij op de eerste Regtdag selff voor twee gulden daggelt verklaringe hadde moeten doen, met
wijderen partijen ad longum gehoort, hebben de Heeren Gedeputeerden de ingediende exceptie gerejecteert.
1724, 30 november. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 30 November 1724.
In de Sake tusschen Martijn Brouwer impetrant @ Carel Winshemius Chercher tot Marum Gedaagde, is verstaen
dat de gedaagde bij breuke sal worden geciteert.
1724, 5 december. Toegang 1, inventarisnummer 167
Lunae den 4 December 1724.
De Commijs Provinciaal wort gelastet om sodanige penningen, als sijn geproflueert van het verkofte Watermolentje bij Ter Munter Zijl ter somma 74 gulden ten Comptoire van den Ontfanger Generael over te tellen.
1724, 12 december. Toegang 1, inventarisnummer 167
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Martis den 12 December 1724.
Is in actis geteijkent dat de Vrouw van Evert Haselhof in plaatse van de oudt Cherchersche Grietjen Alberts, als
nieuws angestelde Cherchersche in Sapmeer, den Eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1725, 8 februari. Toegang 1, inventarisnummer 167
Jovis den 8 Febr. 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben an de pagtenaren van’t gemael in’t Westerquartier de verplaetsinge van de
Chercher op de Leek, na Visvliet mits desen geaccordeert.
De Heeren Gedeputeerden hebben an de pagtenaren van’t gemael in’t Westerquartier, de verplaatsinge van de
Chercher van Visvliet na de Leek mits desen geaccordeert.
1725, 28 februari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Mercurij den 28 Februarij 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Brouwer Jannes Dorville geaccordeert om sodane ses sacken haveren molt,
als door de Pagtenaren van’t gemaal in de Stadt, in de Cherchers hutte bij’t kleijne Poortjen sijn gesequestreert,
onder genoegsame Cautie volgens het 32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen ligten,
mits dat an de Pagtenaren een Stael van ‘t selve sal verblijven.
Ingevolge bovenstaande Acte laat ik ondergeschreven mij in als borge. Gron. den 28 Februarij 1725. (onderstondt:) A. Durville.
1725, 8 maart. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 8 Martij 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Pagtenaren van’t gemaal in de Stadt geaccordeert, om sodane een mudde
rogge, als in de Cherchers hutte bij ‘t Tugthuis Molen sijn gesequestreert, in Conformite het 32e art. der Generale
ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- om sodane ½ mudde rogge en ½ mudde roggenmeel, als in de Cherchers hutte bij de molen an Marjen Pijpe
sijn gesequestreert, volgens het 32e art. der Generale ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
1725, 26 maart. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 26 Martij 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Pagtenaren van’t gemaal in de Stadt en Stadts Tafel geaccordeert, om
sodane ½ mudde Turksche rogge, als in de Cherchers hutte in Sapmeer is gesequestreert, volgens het 32e articul
der Generale ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- hebben aen de Pagtenaren van’t gemaal in ‘t Fivelingo Quartier geaccordeert, om sodane ½ mudde rogge, als
in de Cherchers hutte tot Slogteren is gesequestreert, volgens het 32e articul der Generale ordonnantie ad usum
jus habentium te mogen verkopen.
1725, 5 april. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 5 April 1725.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge wort de pagtenaar Jan Gerrits Woldijk gelast aen de Chercher tot Cantens te betalen de Summa van twee Ducatons, aen denselven wegens reparatie van desselffs Hutte belooft.
Is in actis geteijkent dat Annigjen Jans als nieuws angestelde Cherchersche tot Midwolda den eedt daar toe
staande heeft affgelegt.
1725, 9 april. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 9 April 1725.
Is in actis geteijkent dat Everhardus Rotgers en desselffs Huisvrouw Frouke Geerts als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de Suidermolen tot Winschoten, den eedt daar toe staende hebben affgelegt.
1725, 19 april. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 19 April 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben op’t versoek en ter instantie van de Pagtenaren van het Sout, ten gevolge
Staats Resolutie van den 22 Junij 1722, geaccordeert een Chercher off opsigter tot hare kosten bij de Soutkeet te
houden, doende den Eedt op volgende articulen.
...
Eedt voor de Chercher bij de Soutkeet.
Gij sweeren . . .
Is in actis geteijkent dat Jan Peters als nieuws angestelde Chercher op Uithuistermeeden, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
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1725, 14 mei. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 14 Maij1725.
Is in actis geteijkent dat Hindrik Waterman en desselffs huisvrouw Alegonda Jans als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche tot Catmes den eedt daar toe staende hebben affgelegt.
1725, 16 juli. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 16 Julij1725.
Is in actis geteijkent dat Tallina Huisinga Huisvrouw van Jan Stenhuijs den eedt als Cherchersche heeft affgelegt.
1725, 23 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 23 Augusti 1725.
Bruins, als nieuws aengestelde Chercher tot Leens, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1725, 6 september. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 6 September 1725.
Ter instantie van den Advocaat Provinciaal Ippius, hebben de Heeren Gedeputeerden, de Executie aen den Ontfanger Generaal Conring, over volgende pachtenaren geaccordeert, als R. Hijlkema en Claas van Langen
wegens Gemael in’t Fivelingo
- 486-1-3
-4375-10-5
Nanne Nannens, R. Lankhorst en Focko Hoen, Wijnen over de Prove
Claas van Langen en R. Hijlkema
Lakenen over de Provintie
- 342-17-1
Focko Hoen, R. Lankhorst en Nanne Nannes, Bestiael in’t Hunsingo Quartier -1633-13-2
N. Nannes, F. Hoen en Teeke Vliege, Gemael in’t Westerquart.
- 699-3-3
F. Hoen, N. Nannes en Claas van Langen, Gemael in’t Fivelingo Quartier
- 211-7-5
Soo deselven als de drie eersten van’t jarr 1723 en die drie llaste posten van’t jaar 1724. Wegens agterstallige
pagtpenningen an de Provincie schuldigh zijn.
De Advocaat Provinciaal wordt gelast het Regt van de Provincie omtrent de proceduiren, soo tegens de pagtenaar Nanne Nannes, worden gevoert, allesints, soo als sulx best sal wesen te invigileren.
1725, 17 september. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 17 September 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Cornelis Berents in Veendam geaccordeert, om sodane twee mudden
rogge, als door Tjetse Wittink mede pagtenaar van’t gemaal in de Oldambten, in de Cherchers hutte tot Veendam
is gesequestreert, in Conformite het 32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium, onder genoegsame Cautie te mogen ligten.
1725, 4 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 4 October 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Hindriks in alte geaccordeert, om sodane 41/2 sacken met haver, als ook
door de pagtenaren van’t gemaal in’t Hunsingo Quartier in de Cherchers hutte tot Wetsinge is gesequestreert, in
Conformite het 32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium onder genoegsame Cautie wederom te
mogen ligten.
1725, 18 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 18 October 1725.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de pachtenaren van’t gemael in de Oldambten, geaccordeert, om sodane
sak met Roggen meel als in de Cherchers hutte in de Wildervank is gesequestreert, in Conformite het 32e art. der
Generale Ordonnantie, ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- aen deselven, geaccordeert, om sodane sack met Weijten meel, als in de Cherchers hutte in de Wildervank ad
idem.
-- aen deselven, geaccordeert, om sodane vier broden als in de Wedmans huijs in de Wildervank ad idem.
-- aen deselven, geaccordeert, om sodane twee sacken rogge als in de Cherchers hutte op de Mieden ad idem.
-- aen deselven, geaccordeert, om sodane sak met rogge als in de Cherchers hutte tot Finserwolt ad idem.
-- aen deselven, geaccordeert, om sodane sak met rogge als in de Cherchers hutte tot Noortbroek ad idem.
-- aen deselven, geaccordeert, om sodane sak met weiten meel als ten Collecte in de Beerta ad idem.
Is in actis geteikent dat Geesjen Stuirs als nieuws angestelde Cherchersche tot Finserwolt, den eedt daar toe
staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
Ter instantie van de pagtenaren van’t gemaal in de Oldampten; Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaetsinge van de Chercher van Finserwolt na de Scheemda, mits desen geaccordeert.
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1725, 29 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 29 October 1725.
Is in actis geteikent dat Jonas van Ulphen als nieuws angestelde Chercher tot Wetsinge, den Eedt daar toe staande, ter Vergaderinge heeft afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Hunsingo Quartier de verplaatsing van de Chercher van Wetsinge, nae Uithuisen mits desen geaccordeert.
1725, 21 december. Toegang 1, inventarisnummer 168
Veneris den 21 December 1725.
Is in actis geteikent dat Sijmon Dekema, als nieuws aengestelde Chercher tot Nieuwkerk in’t Westerquartier den
eedt daar toe staande, ter Vergaderinge heeft affgelegt.
De Heeren Gedeputeerden gelasten N. Gankema als Chercher tot Nieuwkerk in’t Westerquartier om opsigt deses
voor de nieuws angestelde Chercher S. Dekema op te ruimen en vertrecken.
1726, 8 januari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Martis den 8 Januarij 1726.
Is in actis geteikent dat Aeldert Jans als nieuws angestelde Chercher tot Garshuisen den eedt daar toe staende
heeft afgelegt.
1726, 14 januari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 14 Januarij 1726.
-- dat een monsteringe sal geschieden van de politijke appointeez, en ook van de oude Cherchers soo sedert den
jaare 1720 nogh bij de provincie worden betaelt, wordende hier toe gecommitteert de beijde Secretarien benevens den Advocaat Provinciaal.
1726, 5 februari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Martis den 5 Februarii 1726.
Is in actis geteikent dat Abraham Uildriks als nieuws angestelde Chercher op de Leek, den eedt daar toe staande,
ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1726, 11 februari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 11 Februarii 1726.
Is in actis geteikent dat Focko Mensens als nieuws angestelde Chercher tot Veendam den eedt daar toe staande
ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1726, 12 februari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Martis den 12 Februarii 1726.
Is in actis geteikent dat Hindrik Folkerts en desselffs Huisvrouw als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Uithuisen, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben affgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Hunsingo Quartier de Verplaatsinge van de Chercher en Cherchersche van Uithuisen na het Oosternielant mits desen geaccordeert.
1726, 21 februari. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 21 Februarii 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaatse van de overledene Chercher bij de drie meulens in de Stadt wederom aengestelt, Egbert Clasen, mits doende den Eedt daar toe staende, sullende ‘t selve door een bequaam persoon mogen laten bedienen, en heeft daar op voorts de nieuws angestelde Chercher den eedt ter vergaderinge
affgelegt.
1726, 19 maart. Toegang 1, inventarisnummer 168
Martis den 19 Martij 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jacob Dijmer Chercher bij de molen an de Ebbinge poorte in de Stadt geaccordeert, om sijn Cherchers plaatse door Hindrik Geerts en desselffs huisvrouw Swaantjen Jans, provisionelijk te
mogen laten bedienen, en hebben daar op voorts de nieuws angestelde provisionele Chercher en Cherchersche
den eedt daar toe staande ter vergaderinge affgelegt.
1726, 25 maart. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 25 Martij 1726.
Is in actis geteikent dat Trijntjen Jurjens als nieuws angestelde Cherchersche in Scheemter Hamrik, den eedt daar
toe staande ter vergaderinge heeft affgelegt.
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1726, 29 april. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 29 April 1726.
De Advocaat Fiscaal wort gelastet hem te informeren over seeker voorval van een molenaars Knegt, wegens
Smokkelarie in arrest geweest, en uit de wagt geechappeert.
Is in actis geteikent dat . . . Weduwe van . . . als nieuws angestelde Cherchersche tot Middelstum, den eedt daar
toe staande heeft affgelegt.
1726, 6 mei. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 6 Maij 1726.
Is in actis geteikent dat Derk van Busch en desselffs Huisvrouw Frerikjen Freriks als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de meulen tot Onderdendam den eedt daar toe staande ter vergaderinge hebben affgelegt.
1726, 9 mei. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 9 Maij 1726.
De Advocaat Fiscaal Ippius wort gelast Derk Hindriks knegt van Jacob Hamhuijs molenaar per Edictum ad valvas in te eijsschen.
Is in actis geteikent dat Wijbe Harms als nieuws angestelde Chercher tot Wetsinge bij de molen, den eedt daar
toe staande ter vergaderinge heeft affgelegt.
Is in actis geteikent dat Jan Sjabbes en desselffs Huisvrouw Jantjen Andries, als nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche bij de Meulen in Midwolmer Hamrik, den eedt daar toe staande ter vergaderinge hebben affgelegt.

1726, 20 mei. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 20 Maij 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Fivelingo Quartier de verplaatsinge van de Chercher bij de molen tot Losdorp van daar na het Woltersum mits desen geaccordeert.
Is in actis geteijkent dat Gustavus Adebs Scheel als nieuws aengestelde Chercher bij de molen tot Losdorp, den
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Eedt daar toe staende ter vergaderinge heeft affgelegt.
1726, 28 mei. Toegang 1, inventarisnummer 168
Martis den 28 Maij 1726.
In de Sake tusschen den Advocaat Provinciaal Ippius rat. officii impt. @ Derk Hindriks knegt van de molenaar
Jacob Hamhuijs per Edictum ad valvas Gedaagde, sijnde de Ged. geduirende de rolle drie maal geroepen, ende
niet gecompareert, soo is deselve in de Eerste Contumacie geteijkent.
1726, 24 juni. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 24 Junii 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Eltjen Rickers Huisvrouw van Jan Hindriks geaccordeert, om de Cherchers plaatse voor Anna Venema bij Oosterpoorten molen provisioneelijk te mogen bedienen, en heeft daarop
voorts den eedt daar toe staande affgelegt.
1726, 8 juli. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 8 Julij 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Westerquartier, de verplaatsinge van Abraham Uildriks als Chercher bij de molen tot Midwolda, na de molen tot Nijebert mits desen
geaccordeert.
Is in actis geteikent dat Jacobus Brants als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Midwolda in ‘t Westerquartier, den eedt daar toe staende heeft affgelegt.
-- dat Harm Everts en desselffs huisvrouw Claaske Mennens als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij
de molen tot Opende, ad idem.
Is in actis geteikent dat Berent Peters als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Marum, den Eedt daar toe
staande heeft affgelegt.
1726, 15 juli. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 15 Julij 1726.
De Advocaat Provinciaal wort gelastet, om Berent Luitjes knegt van de molenaarsche Hermannus Hindrix weduwe over Smockelarie te actioneren.
-- alsmede voornoemde wed. ter oorsake deselve in haren dienst heeft een knegt, die niet onder den eedt der
molenaers is gebragt.
Is ten versoeke van Berent Luitjes knegt van de molenaar Harmannus Hindrix wed. denselven op acquiscement
van de pagtenaren geaccordeert, dat onder genoegsame Cautie dese toties quoties sistendo uit sijne detentie sal
worden gerelaxeert, na dat prævie nogh eens door de Advocaat Fiscaal sal weesen geexamineert.
1726, 25 juli. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 25 Julij 1726.
-- te besorgen dat aen eenige Cherchers hutten in de Stadt de nodige reparatie geschiede.
1726, 5 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 5 Aug. 1726.
Is in actis geteikent dat Catharina Jans als nieuws angestelde bij of mede Cherchersche bij de molen tot Oosternielant, den eedt daar toe staande heeft affgelegt.
1726, 15 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 15 Aug. 1726.
Is in actis geteikent dat Claas Jans en desselfs Huisvrouw Nelle Clasen als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche in Appingadam den eedt daar toe staande hebben affgelegt.
-- dat Matthias Emmeraat als Chercher bij de molen tot Sunt Anna ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Fivelingo Quartier de
verplaetsinge van Albert Toornmans als Chercher in Appingadam, na Ter Munten mits desen geaccordeert.
-- van de pagtenaren van ‘t gemaal in de Oldambten de verplaetsinge van de Chercher van Ter Munten na Wagenborgen ad idem.
1726, 19 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 19 Augustij 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Hunsingo Quartier geaccordeert om
sodane twee mudden haver en bonen met garste vermengt als in de Cherchers hutte op Uithuister meeden sijn
gesequestreert, in Conformite het 32.e Art: der Generale Ordtie ad usium jus habentium te mogen verkopen.
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1726, 22 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 22 Aug. 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Hunsingo Quartier de
verplaatsinge van de Chercher van Winsum na Wetsinge mits desen geaccordeert.
-- de Chercher van Wetsinge na Leens ad idem.
-- de Chercher van Leens nae Peterbuiren ad idem.
-- de Chercher van Peterbuiren na Alrum ad idem.
-- de Chercher van Ulrum na Winsum ad idem.
1726, 5 september. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 5 September 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Westerquartier de verplaatsinge van de Chercher van Nijekerk nae Grotegast mits desen geaccordeert.
-- de Chercher van Grotegast na Nijekerk ad idem.
1726, 19 september. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 19 September 1726
Berents als bij off meede Chercher tot Uithuisen. Den eedt daar toe staende ter vergaderinge heeft afgelegt, sullende deselve bij de tegenswoordige Chercher in de Cherchers hutte aldaar inwoonen.
1726, 28 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 168
Lunae den 28 October 1726.
De Heeren Gedeputeerden hebben goed gevonden dat het placcaat van den 26 Janrii 1688 angaande het geven
van vrije Cedullen van granen, door de Prædicanten en Diaconen an de armen, sal worden gerenoveert en eenigsints gealtereert.
1726, 31 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 168
Jovis den 31 October 1726.
Is in actis geteikent dat Bront Clasen als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Veendam, den eedt daar
toe staande ter vergaderinge heeft affgelegt.
1726, 2 november. Toegang 1, inventarisnummer 168
Sabbathi den 2 November 1726.
Geleesen de Concepte Instructie beraamt voor den Oppasser van de scholle tot Wierum. Luidende als volgt.
Instructie voor de Oppasser van de Provintiale Scholle tot Wierum. Etc.
1726, 13 november. Toegang 1, inventarisnummer 169
Mercurij den 13 November 1726
De sake tusschen de Advocaat Provinciaal Ippius ratione officii impt. Reinder Reinders Molenaar tot Leens Gedaagde, ter oirsake Gedaagde op den 6. April jongst des nagts, terwijl Gedaagde besigh was met malen hadde
geweijgert aen de Chercherse, om in de meulen ondersoek te doen, om te vernemen, off jeets tegens de ordonnantie in de meulen ware ingebragt, contenderende tot de ponaliteit van het 16 art. der Cherchers instructie, desen eijsch aftruerende met de verklaringe van de Chercher en de Cherchersche, als mede die van de Collector, en
van de Gedaagde selfs bij sijn Examen gedaan; De Ged. versogte absolutie van desen eijsch en cassatie van het
uitgebragte mandaat, alsoo de partije geen vol bewijs hadde, dewijl de Cherchersche niet soude weesen onder
eede, dien volgens maar een privaat persoon, en was de Chercher partie, en koste dienvolgens geen gelove meriteren; eenigsints meede van compositie met de Backer volgens desselfs attestatie verdagt, soo dat in allen desen
het bewijs gerewuireert in criminalibus deficieerde, waar tegens de impt. gehoort repliceerde, dat de Cherchersche niet getoont wierde te sijn onbeëedigt, behalve dat haar man van alles selffs verklaringe deede, en behoorde de Ged. sigh te menageren van den Chercher Sarude te bekladden. behalven dat de Gedaagde de facto
selffs hadde bekent, met wijderen. Hebben de Heeren Gedeputeerden den impt. in sijn genomene eijsch en conclusie wel gefundeert verklarende het uitgebtagte mandaat geconfirmeert.
In de sake tusschen de Advocaat Provinciaal Ippius rat: off: impetrant Sicke Eppes tot Leens Ged: soo contendeerde den impt. ten eijnde de Ged: ter oirsake op den 6. April jongst des nagts terwijl de muller an’t malen waar
aen de Cherchersche, die ondersoek wilde doen van een sak soo door hem wierd afgedragen, niet alleen hulp
geweigert maar deselve met woorden met der daat hadde qualijk bejegent, alsoo mogte worden gecondemneert
in de pona van’t 16 art: van de Cherchers instructie, en verders ter arbitraire correctie, als een sak van een verren
uitsigt, ‘t selve bewijsende met een attestatie van de Cherchersche en van eenen Evert Hindriks Backer. De Gedaagde versogte cassatie van’t uitgebragte mandaat, geconsidereert de Cherchersche maar een privaat persoon
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sijnde hier in geen gelooff meriteerde, als niet sijnde onder eede, en dat voorts in die sak die hij Ged: hadde
afgedragen niet waar geweest als takkebossen volgens haar eijgen verklaringe, en alsoo geen inquisitie onderworpen, Den impt. rat: Off: sijn eijsch insterende poseerde hier genoegsaam te geblijken de animus injuriandi aen
een persoon die voor Chercher ageert, ook niet te worden bewesen dat die geen Cherchersche is geweest, en in
allen gevalle niets op en off de molen mogte worden gebragt dan met kennisse van de Chercher. Met wijderen,
Hebben de Heeren Gedeputeerden den Advocaat Provinciaal rat: off: in sijn eijsch en conclusie wel gefundeert
verklarende ‘t uitgebragte mandaat geconfirmeert.
1726, 26 november. Toegang 1, inventarisnummer 169
Martis den 26. November 1726.
De Sake tusschen Hindrik Hindriks molenaer impetrant Contra Harm Berents tusschen de huisen Gedaagde, ter
Oorsake gij den impt. sult guaranderen en bevrijen van sodane actie en anspraek als Eltje Jans Schuirman mede
pagter van het gemaal in de stadt (als sijnde in des impts molen bevonden een ponge met roggen meel, met een
Cedulle van den 11. Martij 1726 - op de naam van Melle Hindriks 1/4 rogge, welke Mello Hindriks Vr. op den
11 Martij verklaart door haar meijd te huis hadde ontfangen, en dien volgens op een Cedulle twee malen gemalen) tegens den impt. heeft doen intenteren, sijnde daer door van het mandaat in dato den 40 Martij 1726 bij faute
gedogen dat het gewijsde en alle kosten en schaden tot des Gedaagden laste sullen werden gebragt, is het uitgebragte mandaat in Contumaciam Geconfirmeert.
1726, 16 december. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 16 December 1726
Is in actis geteikent dat Meenje Venhuisen als nieuws angestelde Cherchersche bij de molen tot Peterbuiren den
eedt daar toe staande ter vergaderinge heeft affgelegt.
1726, 19 december. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 19 December 1726
Is in actis geteikent dat Christoffer Toornmans als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Ter Munten, den
Eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatsinge van Albert Toornmans als Chercher van Ter Munten tot
Chercher na Appingadam mits desen geaccordeert.
1727, 20 februari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 20 Febr: 1727
- in plaatse van de overledene wederom tot Chercher bij de meulen bij de Oosterpoort in de Stad aengestelt Gotje
van Leeuwen, mits præsterende den eedt daar toe staande.
1727, 21 februari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Veneris den 21 Febr: 1727
Gotje van Leeuwen als nieuws angestelde Chercher bij de Oosterpoorten molen in de Stad ad idem, sullende het
selve door een bequaam persoon mogen laten bedienen.
Is in actis geteikent dat Tebbe Tebbens en desselffs huisvrouw Lammigjen Jans als nieuws angestelde Chercher
en Cherchersche bij de molen in de Wildervank. den eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben affgelegt.
1727, 10 maart. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 10 Martij 1727.
Is in actis geteikent dat Jan Hindriks en desselfs Vrouw Ettien Richers den eedt als provisionele Chercher en
Cherchersche bij de Oosterpoorten Molen voor de effective Chercher Gotje van Leeuwen hebben afgelegt.
1727, 4 april. Toegang 1, inventarisnummer 169
Veneris den 4 April 1727
Is in actis geteikent dat Harmannus Neslage en desselffs Huisvrouw Swaantjen Philippus als nieuws angestelde
Chercher en Cherchersche bij de molen tot Loppersum, den eedt daar toe staende hebben gepræsteert.
1727, 10 april. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 10. April 1727.
Is in actis geteikent datJan Hofkamp en desselfs Huisvrouw Grietjen Kunks als nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche bij de molen tot Warffum den eedt daar toe staende hebben afgelegt.
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1727, 8 mei. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 8 Maij 1727
Is in actis geteikent dat Tonnis Peters en Trijntien Jans als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de
molen tot Slogteren, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben afgelegt.
1727, 12 mei. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 12. Maij 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Verplaatsinge van Jan Bannink als Chercher bij de molen tot Schilwolde,
na de molen tot Wagenborgen mits desen geaccordeert.
1727, 14 mei. Toegang 1, inventarisnummer 169
Mercurij den 14 Maij 1727.
De Heeren Gecommitteerden tot de saken van de Stad met de Secretaris is sijn versogt de klagten van de pagtenaren van het Gemaal in de Stadt over de Chercher bij een van de drie meulens, wegens het anstellen van provisionele nader te Examineren, doende daar van ter vergaderinge Rapport.
1727, 15 mei. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 15 Maij 1727.
Op het Rapport der Heeren Gecommitteerden van de Stadt rakende de bedieninge van de Cherchers plaats bij de
drie molens, waar van Jan Hindriks Chercher is, Hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan dat ten versoeke der
pagtenaren en op acquiescement van Jan Hindriks, Jan Hofkamp en desselfs vrouw die bevorens den Eedt reets
hebben afgelegt, deselve Cherchers plaats provisionelijk sullen bedienen.
1727, 19 juni. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 19 Junij 1727.
Is in actis geteikent dat Welmoet Wirks als nieuws angestelde Cherchersche bij de molen tot Lutkegast, den eedt
daar toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1727, 10 juli. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 10. Julij 1727.
Op het gemoveerde ter Vergaderinge, Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan, dat geene
Cherchers ‘t sij oude ofte nieuwe door de pachtenaren van haare bedieninge sullen mogen werden geremoveert,
afte ook verplaatset, bevorens dien aangaande suffisante redenen aen desen Collegio sullen hebben ingebragt.
De Heeren Gecommitteerden van de respective Quartieren, met de Secretaris sijn versogy, eens nader te willen
ondersoeken off niet onder de oude Cherchers, hondert gls. jaarlijks van de provincie genietende eenige werden
gevonden, dewelke bequaam sijn de functie bij de meulens waar te nemen, doende daar van ter Vergaderinge
Rapport.
De Heeren Gedepden hebben de verplaatsinge van de Chercher van Woltersum nae Croddebuiren mits desen
geaccordeert.
-- dat Geert Hindriks en desselfs Huisvrouw Wibbigjen Elderkamps als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Westerembden, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben affgelegt.
-- dat Jan Hindriks als Chercher tot Woltersum ad idem.
-- dat Annigjen Tjaarts wed. van Matthieas Buthuijs als Cherchersche tot Slochteren ad idem.
1727, 14 juli. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 14 Julij 1727.
De Heeren Gecommitteerden hebben de verplaatsinge van Matthieas Emrat als Chercher tot Sunt Anne, na Middewolmer Hamrik als Chercher aldaar mits desen geaccordeert.
Is in actis geteikent dat Eppe Vriesenborg als Chercher bij de molen in de Wildervank den eedt daar toe staende
heeft afgelegt.
-- Rudolph Cuen als Chercher op de meeden in’t Oldambt ad idem.
1727, 17 juli. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 17. Julij 1727.
Is in actis geteikent dat Jan Spanjer als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Catmes den eedt daar toe
staande heeft afgelegt.
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-- Jan Harms als Chercher in’t Scheemder Hamrik ad idem.
1727, 24 juli. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 24. Julij 1727.
Door de Pagtenaren van het gemaal in’t Westerquartier sijnde versogt de approbatie van de anstellinge van Antje
Tammes.
1727, 28 juli. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 28 Julij 1727.
Is in actis geteikent dat Jurrien Harms en desselfs Huisvrouw Evertie Reijnders Vos, den Eedt der Cherchers in
het Beersterhamrik, ter Vergaderinge hebben afgelegt, is sulks geteikent.
1727, 4 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 4 Aug.ti 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de Pagtenaren van’t Gemaal in de Oldambten, de verplaatsinge van de Chercher in Scheemder Hammerik nae Midwolda mits desen geacoordeert.
1727, 7 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 7 Augustij 1727.
Is in actis geteijkent dat Antje Tammes als nieuws angestelde Cherchersche bij de molen tot Marum, den Eedt
daar toe staande heeft gepræsteert.
1727, 14 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 14 Augustij 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van’t gemaal in de Oldambten, de verplaatsinge van de Chercher van Midwolda nae de Beerta mits desen geaccordeert.
1727, 18 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 18 Aug.ti 1727.
Is in actis geteikent dat Harm Engberts als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Catmis den eedt daar toe
staande heeft afgelegt.
1727, 21 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 21 Augustij 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van’t gemaal in’t Westerquartier, de verplaatsinge van de Chercher van Visvliet nae Luttekegast mits desen geaccordeert.
Is in actis geteikent dat Jacob Harms als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Visvliet, den eedt daar toe
staande heeft affgelegt.
1727, 1 september. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 1 Septemb: 1727.
Is in actis geteikent dat Hindrik Waterman en desselfs Huisvrouw Ellegonda Jans als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Haren den Eedt daar toe staande hebben affgelegt.
-- Hindrik Switser en desselfs huisvrouw als Chercher en Cherchersche tot Houwerzijl ad idem.
1727, 4 september. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 4 Septemb: 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben de pagtenaren van’t gemaal in de Stadt etc. geaccordt. om sodane twie vierendeels rogge als in de Cherchers hutte bij Marjen Pijpe sijn gesequestreert, in Conformite het 32e art. der Generale Ordonnantie, ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- aen deselven geaccordeert om sodane 3 spinden rogge, als in de Cherchers hutte bij de Crane poorte is geseqt.
ad idem.
-- aen deselven geaccordeert om sodane 3/4 gemengt goet, bij de drie molens in de Cherchers hutte etc. ad idem.
-- aen deselven geaccordeert, om sodane 1/4 rogge als alhier ten provinciale Collecte is gesequestreert, ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben op’t versoek van de pagtenaren van’t gemaal in de Stadt etc. eenen Hindriks
Waterman, onder desselfs bevorens gedanen Eedt, als bij off meede Chercher angestelt, bij de Heerpoorten molen.
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1727, 2 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 2 Octob: 1727.
De oudt Chercher bij de Heerpoorten molen L. Pabus word gelast opsigt deses de sleutels van de molen aan
Hindrik Waterman nieuws angestelde Chercher aldaar, te overhandigen.
1727, 14 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 169
Martis den 14 Octob: 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de Pagtenaren van’t gemaal in de Oldambten, de verplaatsinge van de Chercher van de Suidermolen tot Noortbroek, nae de noorder molen aldaar, mits desen geaccordeert.
Is in actis geteijkent dat Hindricus Alberts als nieuws angestelde Chercher bij de Suidermolen tot Noortbroek,
den eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1727, 27 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 27 October 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de Pagtenaren van’t gemaal in de stad etc. geaccordeert, om sodane half
mudde en vijf spint rogge als in de Cherchers hutte bij de Ebbingepoorten molen sijn gesequestreert, in Conformite het 32e Art. der Generale Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- aen denselven geaccordeert, om sodane 1/4 rogge als in de Cherchers hutte bij de molen bij de Cranepoort is
geseqt ad iden.
-- aen denselven geaccordt, om sodane 2/4 rogge als in de Cherchers hutte bij de molen aen Marjen Pijpe etc. ad
idem.
-- aen de pachtenaren van de Tubacq over de Prov. geaccordeert, om sodane 26 ponden tubacq als in de Wedmans huijs tot Uithuisen zijn gesequestreert, ad idem.
1727, 1 november. Toegang 1, inventarisnummer 169
Sabbathi den 1. November 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Harm Jurriens geaccordeert om sodane mudde gemalen rogge als door de
Pagtenaren van’t gemaal in de Stadt in de Cherchers hutte bij de Heerpoorten molen is gesequestreert, in Conformite het 32e Art. der Generale Ordonnantie onder genoegsame Cautie wederom te mogen ligten.
Ingevolge bovenstaande Acte laat ik ondergeschrevene mij in als Borge, Groningen den 31. October 1727. (onderstondt) Engelbert Worms.
1727, 6 november. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 6 November 1727.
-- aen deselven geaccordeert, om sodane drie kannen Genever als in de Cherchers hutte tot Veendam sijn gesequestreert, ad idem.
Is in actis geteijkent dat Hindrik Switser en desselfs Huisvrouw Jantien Aapkes als nieuws angestelde Chercher
en Cherchersche bij de molen in de Zeerijp, den eedt daar toe staande hebben afgelegt.
1727, 24 november. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 24 November 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben Jacob Freriks de Executie geaccordeert over Focko Chercher tot Sandeweer
voor de Summa van vier ducatons als deselve wegens een afgemaakte mandaat op den 22 Januarij 1727 schuldigh is.
1727, 4 december. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 4 Decemb: 1727.
De Heeren Gedeputeerden hebben op’t versoek van Hoitse van Leuven als effective Chercher bij Oosterpoorten
molen, aen denselven geaccordeert, om desselfs functie door Peter Smidt en sijn Huisvrouw Margareta Wachloo
Provisionelijk te mogen laten bedienen, en hebben daarop voorts de nieuws angestelde Provisionele Chercher en
Cherchersche den eedt daar toe staande ter Vergaderinge afgelegt.
1728, 9 januari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Veneris den 9 Janrii 1728
Ten versoeke van de pagtenaren van het gemaal in Hunsingo Quartier, Hebben de Heeren Gedepden de verplaatsinge van de Chercher van Usquert nae de Meeden mits desen geaccordeert.
-- de Chercher van Uithuisen nae Usquert ad idem.
-- van de Meeden na Uithuisen ad idem.
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1728, 12 januari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Lunae den 12 Januarij 1728.
Is in actis geteikent dat Harmannus Mensens en desselfs huisvrouw Wobke Jacobs als angestelde Chercher en
Cherchersche op Delfzijl den eedt daar toe staande hebben afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in de Oldambten, de verplaatsinge van de Chercher van Noortbroek na Wagenborgen mits desen geaccordeert.
1728, 13 januari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Martis den 13 Januarij 1728.
Is in actis geteikent dat Aafke Baas weduwe van Jan Willems, als angestelde Cherchersche tot Eendrum den
Eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1728, 20 januari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Martis den 20 Janrii 1728.
Op het versoek van de Pagtenaren van het Gemaal in de Stadt om Sjamme Jans en desselfs Vrouw Geertruit
Cornellis tot Cherchers bij de drie molens aen te stellen, de Chercher en Cherchersche van daar na ‘t Niebert, en
die van ‘t Niebert na Grijpskerk te verplaatsen, en die van Midwolda nae Niezijl, en Ariaan Jacobs en sijn Huisvrouw Antje Hindrix tot Midwolda als Cherchers aen te stellen, en tot Aduwert Tomas Houtuin en sijn Vrouw.
Hebben de Heeren Gedeputeerden het selve gewesen aen de Heeren Gecomden van het Quartier met de Secret.
om daar in te disponeren.
Is in actis geteikent dat Sjamme Jans en desselfs Huisvrouw Geertruit Cornellis als nieuws angestelde provisionele Chercher en Cherchersche bij de drie molens alhier in de Stadt, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge
hebben afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Stadt etc. en die van’t
gemaal in’t Westerquartier, de verplaatsinge van de Chercher en Cherchersche van de drie molens in de Stadt,
nae het Niebert mits desen geaccordeert.
-- op de instantie van de Pagtenaren van’t Gemaal in’t Westerqr. de Chercher van’t Niebert na Grijpskerk ad
idem.
-- de Chercher van Midwolda na Nieuwzijl ad idem.
Is in actis geteikent dat Ariaan Jacobs en desselffs Huisvrouw Antje Hindriks als nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche bij de molen tot Midwolda in’t Westerquartier, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben
affgelegt.
-- Thomas Houtuin en desselfs Huisvrouw Catharina Magareta Steffens bij de molen tot Aduwert ad idem.
1728, 27 januari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Martis den 27 Janrii 1728.
Is in actis geteikent dat Jan Dijderiks Hagewolt als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Aduwert, den
eedt daar toe staende ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1728, 5 februari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 5 Febr: 1728.
Op het gepraesteerde Request van Wijbrant Amsingh Collector tot Suidbroek, daar heen streckende, hoe in ervaringe was gekomen, dat de Brouwer Jan Derks sigh het Collect van Suitbroek hadde onttrocken, en aen’t muntendammer Collect de angevinge dede, strijdigh tegen Haar Ed: Mog: Placcaat de dato den 10 October 1671.
dicterende, dat de Ingesetenen ingevolge de particuliere ordonnantie op’t gemaal haar granen sullen moeten
aengeven bij den Collecteur van’t Carspel, waaronder sij woonagtigh zijn, dat gemelte Jan Derks sigh niet konde
behelpen, dat het Collect van muntendam hem gelegener was, dan dat van Zuitbroek, dewijl ‘t Carspel Collect
meer dan de helfte nader aen des Brouwers huis was, dan dat van Muntendam, daar sigh anders mede souveren
soude, ingevolge Placcaat van den 7. Junij 1697, dogh het voorverhaalde alleen zijnde gedaan om te frauderen,
dewijl het Muntendammer Collect verre aen geene zijde van de Molen is, waar door de inconvenienten in’t 4de
art. der Generale Middelen op’t Gemaal beraemt, niet geprocautioneert konnen worden, en de Remonstrant zijnde geaccordeert het Collect van Suitbroek en ‘t onderhorige soo versogte bij sijn Charge gemaintineert te mogen
worden, en den Brouwer Jan Derks gelast van angevinge an ‘t Zuidbroekster Collect te moeten doen, gelijk bevorens altijd gedaan hadde, konnende hij egter de granen om te breeken brengen waar ‘t hem gelieft, sonder sigh
het Collect daar van te onttrecken. Waar tegens de Petitioneerde versogte, dat in het gedane versoek mogte worden gedifficulteert, ter oorsake bij placcaat van den 7 Junij 1697, was gepubliceert, dat door de Ed: Mog: Heeren
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Staten van Stadt en Lande den 26 Februarii desselvigen jaars was toegestaan aan de ingesetenen om haare granen
ten naasten bequame Collecte eb molen te mogen aengeven en doen maken, mits voor aff bij de Heeren Gedeputeerden verklaringe doende, onder welken Collecte en Meulen sigh inkomstigh hare granen gedagten te verimposten en laten breken, welke verklaringe door de Petitioneerde gedaan, gelijk antoonde met Extract uit het angevingsboek van het Gemaal te lande, dat den 31 Decemb: 1727 sijn gemaal hadde angegeven tot Muntendam:
gelijk sulks jaren herwaerts was fepractiseert, en nooijt tegen gesproken, als zijnde ingevoert tot Commoditeit
van de ingesetenen, als zijnde hem te lastig gemelte angevinge tot Zuidbroek te doen, en veel commoder tot
Muntendam, alwaar om versogte dat bij gemelte Staats resolutie mogte worden gemaintineert. De Petitionant
sijn vorige inhaererende, vermeende, dat het Placcaat van den 10 October 1671, in desen moeste worden geobserveert, Expres ordonneerde, dat door de ingesetenen ingevolge de ordonnantie op het gemaal de granen souden
moeten worden angegeven en gebroken bij den Collecteur en Molenaar van het Carspel waar onder deselve
woonagtigh zijn, welk Placcaat door de Staats resolutie van den 26 Febr. 1697 niet was weggenomen, maar alleen aen de Ingesetenen, welke ter oorsake van de verre affgelegentheit, off onbruikbaar der wegen, hare granen
in het district off quartier, onder welke resorteerden, niet bequamelijk konden verimposten en laten breeken was
toegestaan ten naasten bequame Collecte en molen te mogen angeven en doen malen, het welke in desen
geensints applicabel was vermits de Petitioneerde nader bij het Collect tot Suidbroek als Mundendam woonde,
en dieswegen alleen gepractiseert wierde, om dit Collect te Suitbroek te bederven, het welke voor hogen prijse
hadde bekomen, waar bij quam dat niet alleen sijn eijge granen tot Muntendam liet angeven en breeken, maar
ook van particuliere personen, waar voor bieren quam te brouwen, die geene verklaringe hadden gedaan, om tot
Muntendam te laten malen, welke verklaringe ook door de Petitioneerde niet voor haar Ed: Mog: volgens de Wet
‘t zij mondelik off in geschrifte was gedaan, dieswegen als nog versogte dat in sijn ampt mogte worden gemaintineert, en den Petitioneerde ge last ten Collecte van Suidbroek de angevinge te doen: De Petitioneerde waar bij
de Collecteur van Muntendam en de pagtenaar wegens de Provincie pro interesse haar voegden, versogten dat in
het gedane versoek mogte worden gedifficulteert, alsoo volgens de meergeroerde Staats resol. hem hadde gereguleert en den Ingesetenen die vrijeheit was gegeven om te mogen voor het eijnde van het jaar aan te geven de
plaatse waar haar granen wilde angeven en laten breken, het welke niet alleen van het eene Collect tot het ander
maar veelmalen in diversche Pagtenaren hare districten geschiede, zijnde nooijt practicabel in Collegio sulken
angevinge te doen maar in een boek ter Secretarie ten dien eijnde berustende, waar tegen nooijt jemant sigh
hadde geopposeert; met wijderen van wedersijden partijen gehoort. Hebben de Heeren Gedeputeerden in het
gedane versoek gedifficulteert.
1728, 11 februari. Toegang 1, inventarisnummer 169
Mercurij den 11. Februarij 1728.
Gehoort het Rapport der Heeren Gecommitteerden van de Stadt en Hunsingo Quartier verstaan hebbende de
Olderman en Hovelingen van de Molenaars Gilde over het betalen van de verpondingen harer molens, en de
Executeur Derk Eppes over het afvorderen van tien sts van ider persoon voor het anseggen dier verpondingen;
Hebben de Heeren Gedeputeerden de Molenaars geaccordeert de Verpondingen van haar Molens nae ouder
gewoonte aan ‘t Comptoir van den Ontfanger Generaal te betalen, en de gemelte Executeur gelast sijn ontfangene tien stuivers aen de Molenaars te restitueren, wordende de kosten hier over gevallen om redenen gecompenseert.
De Heeren Gedeputeerden gelasten den Executeur Derk Eppes, om dat de Molenaars in de Stadt, van wien voor
het anseggen van de twee verpondingen harer Molens van ‘t jaar 1727 tijn sts heeft ontfangen, haar deselve dadelijk te restitueren, en hem wel ernstigh bij desen ingesegt, om sigh in het toekomstige van sulke ondernemingen te onthouden, off dat dadelijk van sijn ampt sal worden gecasseert.
1728, 9 maart. Toegang 1, inventarisnummer 169
Martis den 9 Martij 1728.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van het gemaal in de Stadt, denselven een
edictum ad valvas geaccordeert, op Hindrik Roelfs molenaarsknegt, over het frauderen van een sak met gemalen
koorn.
1728, 11 maart. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 11 Meert 1728.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van de Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, in
plaatse van de overledene Chercher bij de Zuidermolen in den Dam wederom tot Chercher en Cherchersche
aldaar angestelt Thije Jullens en Margreta Becker Ehelieden, welke den eedt op het ampt staande ter Vergaderinge hebben gepræsteert.
1728, 18 maart. Toegang 1, inventarisnummer 169
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Donderdagh den 18 Meert 1728.
Is in actis geteikent dat Jannes Heijns als Chercher bij de molen in de Wildervank den eedt daar toe staande ter
Vergaderinge heeft afgelegt.
1728, 7 april.Toegang 1, inventarisnummer 169
Mercurij den 7 April 1728.
De Sake tusschen Jan Foekes Brouwer tot Slogteren, en de pagtenaren van’t gemaal, is op Acquiescement van
partijen goedgevonden en verstaan, dat de ses mudden gespuist haveren molt tegenswoordigh sijnde in Sequestro, ten overstaan van twee Brouwers van wedersijden een te kiesen, wederom sal werden gedroogt en in
vorige staat gebragt, en op nieuws gemeeten om te sien of er overmate is of niet, en dat sulks op aenstaande
maandagh ten huise van de Brouwer A. Dolphing sal geschieden.
1728, 14 april. Toegang 1, inventarisnummer 169
Mercurij den 14 April 1728.
Is in actis geteikent dat Claas Jans als nieuws angestelde Chercher bij de Molen op’t Oosternielant den eedt daar
toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
1728, 15 april. Toegang 1, inventarisnummer 169
Jovis den 15 April 1728.
Is in actis geteikent dat Sibold Fritema en desselfs Huisvrouw Hindrikjen Garrelts als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche tot Westerembden den eedt daar toe staande ter Vergaderinge hebben afgelegt.
-- Jan Croeger als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Usquert ad idem.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, de
verplaatsinge van de Chercher van Uithuisen nae de meeden mits desen geaccordeert.
-- de verplaatsinge van de Chercher van de meeden nae Uithuisen ad idem.
1728, 3 mei. Toegang 1, inventarisnummer 170
Lunae den 3 Maij 1728.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Jacob Diemer Chercher bij de Meulen aen de Botteringe poorte toegestaan sijne Checher plaatse door Evert ter Maat provisionelijk te mogen laten bedienen, welke voorts den Eedt
daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1728, 10 mei. Toegang 1, inventarisnummer 170
Lunae den 10 Maij 1728.
Is in actis geteikent dat Geesjen Jans Huisvrouw van Harm Egberts als nieuws angestelde Cherchersche bij de
molen tot Catmis den eedt daar toe staande heeft afgelegt.
1728, 20 mei. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 20 Maij 1728.
Is in actis geteikent dat Lammigjen Gockes als nieuws angestelde Cherchersche tot Wetsinge den eedt daar toe
staande heeft gepræsteert.
1728, 24 mei. Toegang 1, inventarisnummer 170
Maandagh den 24 Maij 1728.
Door de Ontfanger Generaal Lohman ter Vergaderinge Zijnde geexhibiteert twee quitancien van de Verpondingen der Molens van Oude, en Pelmolen van Niehove, waar in het jaar getal was verandert, aan sijn Comptoir
gebragt, om daar door de betalinge te doen; waar over gedelibereert, Hebben de Heeren Gedeputeerden gemelte
twee quitancen gestelt in handen van d’Advocaat Provinciaal Ippius, om daar over de Molenaars van Oude en
Niehove voor desen Collegio te actioneren.
1728, 2 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Mercurij den 2 Junij 1728.
Is in actis geteikent dat Trijntjen Cornellis Huisvrouw van Evert Ter Maat als Provisionele Cherchersche bij de
Ebbingepoorten molen, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt.
1728, 9 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Woensdagh den 9 Junij 1728.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Capitain Geweldige om met kennis van ‘t Gerigte ter plaatse Hindrik
Haddes pelmulder van Niehove herwaarts op de Provinciale Geweldige in Confinatie te brengen.
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- Nittert Hindriks mulder van Oldehove ad idem.
1728, 14 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Maandagh den 14 Junij 1728.
Op het gemoveerde ter Vergaderinge hoe de Capitain Geweldige hadde gerapporteert, dat Zijn Lt nae het Hunsingo Quartier tot Winsum en Baffloo hadde geweest om de Pelmulder van Niehove soo hem aldaar soude ophouden te adprehenderen vrugteloos was terugge gekomen, alsoo aldaar niet was terugge gekomen alsoo aldaar
niet was te vinden; en dat sigh selffs bij de E.E. Heer van Faan hadde geaddresseert, om permissie te bekomen
tot het adprehenderen van Nittert Hindriks mulder van Oldehove, van sijn E.E. hadde verstaan, dat gemelte mulder reets door het E.E. Gerigte van Oldehove was gesaiseert geweest en over het vervalschen van een quitancie
gecondemneert volgens het Ommelander Lantregt in 80. daler tot profijt van de Kerke van Oldehove en Nijekerk
boven de misen van Justitie, dat deselve voldaan zijnde voor een gedeelte, en de rest geremitteert, die persoon uit
sijne detentie was ontslagen, verklarende, dat geene kennisse hadde gehad, dat haar Ed. Mo. die persoon begeerden, andersints hem wel doude hebben bewaart, om te konnen overleveren, en dat verligt nogh wel tot Oldehove
soude sijn, hem permissie hadde gegeven deselve met adsistentie van de Wedman te adprehenderen, dogh dat
aldaar komende, gemelte persoon soo even was vertrocken, sonder te weten werwaers; Waarover gedelibereert
Hebben de Heeren Gedepden d’Advocaat Provinciaal gelast hem naukeurigh te informeren, waar de voorschr.
personen haar ophouden, en deselve soo doenlijk te laten adprehenderen, hem verder bij den E.E. Hr van Faan te
addresseren en bij Zijn E.E. te vernemen of geene kennisse heeft gedragen, dat de mulder van Oldehove door
desen Collegie over het vervalschen van een Provinciale quitancie actie soude werden gemaakt van sijn E.E. de
informatie en daarin gepasseerde acten en Sententie te versoeken, en daarvan aan desen Collegio te doen Rapport.
1728, 17 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 17 Junij 1728.
Is in actis geteikent dat de weduwe van Hindrik Prinsen als nieuws angestelde Cherchersche tot Grijpskerk den
eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft afgelegt.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de pagtenaaren van ‘t gemaal in ‘t Westerqr de verplaatsinge van de Chercher van Grijpskerk nae Esinge mits desen geaccordt
1728, 24 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Donderdagh den 24 Junij 1728.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen de Pachtenaren van ‘t gemaal in de Stadt geaccordeert om sodane twee
pongen rogge als in de Cherchers hutte bij de Ebbingepoorte sijn gesequestreert, in Conformite het 32e art. der
Generale Ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
Is in actis geteikent dat Berent Clasen, als nieuws angestelde Chercher bij provisie, tot Wetsing, den eedt daar
toe staande heeft gepræsteert.
1728, 28 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Maandagh den 28 Junij 1728.
De Heeren Gedepden hebben aen Willem Tonkes geaccordeert, om sodane ses sacken met haveren Molt, als door
de Chercher bij de Molen in de Moeshorn tot Appingadam sijn gesequestreert, in Conformite het 32e art. der
Generale Ordonnantie onder genoegsame Cautie wederom te ligten, mits dat uit elke sak een staal werde genomen, en door den Brouwer worde gesegelt.
Ingevolge bovenstaande acte laat ik ondergeschreven mij in als Borge. Groningen den 28 Junij 1728. (onderst.)
J. Schiphorst.
1728, 22 juli. Toegang 1, inventarisnummer 170
Donderdag den 22 Julij 1728.
Op het versoek van de Pagtenaren van het gemaal in de Stadt, om in plaets van Derkjen Reinders Cherchersche
in de Stadt wegens haare swakheit, een provisionele Chercher in haar plaats te stellen; Hebben de Heeren Gedeputeerden het selve gewesen aen de Heeren Gecomden van de Stadt met de Secretaris.
1728, 9 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 170
Lunae den 9 Augustij 1728.
De Heeren Gedeputeerden hebben Catharina Margareta Bennings als angestelde Cherchersche tot Garshuisen
den eedt doen staven.
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1728, 19 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 19 Agustij 1728.
Is in actis geteikent, dat Jan Bannink als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Leens, den eedt daar toe
staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
-- dat Lollina Jelles als nieuws angestelde Cherchersche bij de noorder molen tot Noortbroek ad idem.
-- dat Jantjen Peters als nieus angestelde Cherchersche bij de molen op de Meeden in den Oldambte ad idem.
1728, 26 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 26 Agustij 1728.
Is in actis geteikent, dat Meerten Willems en desselfs Huisvrouw Hindrikjen Jacobs als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Usquert, den eedt daar toe staande hebben gepræsteert.
1728, 25 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 170
Lunae den 25 October1728.
In saken de Advocaat Provinciaal Ph. Ippius ratione officii Impetrant, Contenderende tegen N.N. mulder tot
Leermens Gedaagde, dat hem hadde onderstaan op den 6. October jongst, de Chercher Melle Martens in het
bedrijff van sijne functie zijnde, en een Cedulle aen een sack met boekweite die ter molen soude worden gebragt,
willende anbinden, niet alleen aen te vatten, en gedreigt te slaan, maar ook met verscheide Scheltwoorden
geinjurieert, heeft de Ged. het positum mandati invoegen genomen ontkent, en daar op Copie uit het bewijs van
den Impetrant versogt, het welk aldus in actis is geteikent en geaccordeert.
1728, 26 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 170
Martis den 26 October 1728.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Daniel A. Besten meede Pagtenaar van het gemaal in de Oldambten geaccordeert, om sodane swart peert, met welke ses brooden van Winschoter Hogerbrugge in de Oldambten ter sluik
sijn gebragt, en ten huise van de Herbergier I. Boneschans tot Winschoten is geseqt ingevolge het 16 art. van de
prov. ordre ad usum jus habentium te mogen verkopen.
-- aen deselve geaccordt om sodane ses broden als ten huise van de Herbergier I. Boneschans tot Winschoten sijn
geseqt in Conformite het 32e art. der Generale ordonnantie ad idem
1728, 25 november. Toegang 1, inventarisnummer 170
Donderdagh den 25 November 1728.
Ten versoeke van de Pagtenaren van het gemaal in de Oldambten, Hebben de Heeren Gedeputeerden Grietje - - Wede van Hindrik Mulder gelast de Cherchers hutte bij de noorder molen tot Noortbroek te ontruimen en verlaten, off dat met adsistentie van het E.E. Gerigte ter plaats daar uit sal worden gesett.
1729, 27 januari. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 27 Januarij 1729.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek der Pagtenaren van’t gemaal in de Oldambten geaccordeert,
dat Menne Eppes en Tjark Berents op dito Species meede sullen mogen inquisitie doen.
Is in actis geteikent dat Geert Fockes als Chercher bij de Oostermeulen tot Noortbroek den eedt daar toe staande
heeft afgelegt.
1729, 31 januari. Toegang 1, inventarisnummer 170
Maandagh den 31 Januarij 1729.
In saken de Advt Provl Ph. Ippius ratione officii Impt tegen N.N. mulder tot Leermens Ged. is ter instantie van
de Impetrant als hebbende een acte bij verstek de Gedaagde geordonneert vaardig te moeten zijn, het welke niet
parerende, is de Impt op sijn verdere anhouden geaccordeert tegen den Gedaagde op pititie binnen te staan.
Ter instantie van de Advt Provl Ph. Ippius ratione officii Impt tegen N.N. mulder tot Leermens Ged. is de Gedaagde in de eerste Contumacie getekent.
1729, 7 februari. Toegang 1, inventarisnummer 170
Lunae den 7 Februarij 1729.
De Sake tusschen de Advocaat Provinciaal ratione officii Impt
-- tusschen deselve rat. off. impt contra N.N. mulder tot Leermens Gedaagde, is op des Gedaagden Versoek Salvo jure aen de Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier met de Secretaris gewesen.
1729, 21 februari. Toegang 1, inventarisnummer 170
Maandagh den 21 Februarij 1729.
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De Heeren Gedeputeerden hebben in plaats van de overledene Chercher bij de Jonkeren straten molen wederom
angestelt Aaldrik Harmens, mits door hem jaarlijx sal uitgekeert worden aen Hilligjen Haaks en Jan Hindriks
ider 50. gl. En heeft deselve den Eedt op het ampt staande en van suiveringe gepraesteert werdende hem geaccordt hetselve ampt door de tegenwoordige provisionele Chercher te mogen laten waarnemen en bedienen.
Is in actis geteikent dat Catharina Jans den Eedt als Cherchersche bij de molen in ‘t Niebert heeft gepraesteert.
1729, 14 maart. Toegang 1, inventarisnummer 170
Lunae den 14 Meert 1729.
Is in actis geteikent, dat Wijbe Harms en Gepke Geerts Ehelieden, den Eedt als Cherchers bij de molen tot Veendam hebben gepraesteert.
-- Hindrik op’t Holt en Gesina Pars Eheluiden bij de molen op de meeden in het Oldeampt, ad idem.
1729, 17 maart. Toegang 1, inventarisnummer 170
Donderdagh den 17 Meert 1729.
De Heeren Gedepden hebben op de instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in de Oldambten de verplaatsinge
van de Chercher van Midwolda nae Wagenborgen mits desen geaccordeert.
-- de Chercher van Wagenborgen na Scheemter Hamrik ad idem.
-- de Chercher van Scheemter Hamrik na Midwolda ad idem.
Is in actis geteikent dat Allert Berents als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Winsum, den Eedt daar
toe staande heeft gepræsteert.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Heeren Gecomden tot de Saken van de Stadt met de Secretaris versogt,
gecommitteert en geauthoriseert, om twee molenstienen, soo bij de verkopinge van eenige onbruikbare materialen in de magazijnen, niet hebben konnen worden verkogt, ten meesten dienste van de Provincie te verkopen.
1729, 5 mei. Toegang 1, inventarisnummer 170
Donderdagh den 5 Maij 1729.
Is in actis geteikent dat Jan Peters en desselfs Huisvrouw Elsjen Jans als angestelde Chercher en Cherchersche
bij de molenden tot Niehove den Eedt daar toe staande hebben gepræsteert.
1729, 22 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Woensdagh den 22 Junij 1729.
Is in actis geteikent dat Aaltjen Tijes Wed. van Berent Smedink, als angestelde Cherchersche en desselfs Soon
Leendert Smedink als Chercher bij de molen tot Slochteren, den Eed daar toe staande hebben gepræsteert.
1729, 30 juni. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 30 Junij 1729.
Gehoort het Rapport van de Secretaris Beckeringh en Advocaat Provinciaal Ippius, dewelke op ordre der Heeren
Gecommitteerden van het Quartier in ogenschijn hadden genomen, de defecten aen de deuren en vensters van
verscheijde meulens in de Stad waar door veele Sluikerien souden konden werden gepleegt; Hebben de Heeren
Gedeputeerden goedgevonden ende verstaan, dat aen de volgende molenaars insinuatie sal werden gedaan om
inwendigh de tijd van acht dagen na vertoninge deses de deuren van hare meulens soo grote als kleine in een
behoorlike staat te doen brengen, bequaam om te konnen werden gesloten; sonder dat er eenige reden van klagte
voor de Pagtenaren over blijve als mede alle grote vensters en gaten omtrent de swigtstellinge digt te maken,
sonder meer als kleine kijkgaten te mogen open houden, en indien bevonden mogten werden aen dese ordre niet
te hebben voldaan, word de Commijs Provinciaal alsdan geauthoriseert sulx op haar kosten te laten maken.
1. bij Cranepoort naast aen de Haven
2. bij de Jonkeren straat
3. de meulen van Engelbert Worms op de 3 meul drift
4. de tweede op de 3 meulen drift
5. bij Heerpoorte
6. bij ‘t kleine poortjen.
De Advocaat Provinciaal wort gelastet de Cherchers van de Meulens voor gemelt, over hare nalatigheijt, dat in
tijds aen de Heeren Gedepden geen kennisse hebben gegeven van den Slegten staat der deuren etc. voor hare respective Meulens, bij mandate te actioneren.
1729, 5 juli. Toegang 1, inventarisnummer 170
Dingsdagh den 5 Julij 1729.
De Heeren Gedeputeerden hebben Grietje Gaukes over Sluikerie van Tobak in de Cherchers hutte tot Winschoot
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door de Pagtenaren angehaalt, gelast om haar bij provisie nae hare behuisinge te begeven, en geeischt wordende
sigh alhier te moeten fisteren.
1729, 28 juli. Toegang 1, inventarisnummer 170
Jovis den 28 Julij 1729.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Tietjen Crijthe Cherchersche bij de molen van ‘t Oude Reijthock geaccordeert, om haar Cherchersplaatse door Berent Swijgman en desselfs Vrouw Jantjen Otting provisionelijk te
mogen laten bedienen, en hebben daarop voorts de provisionele Chercher en Cherchersche den eedt daartoe
staande gepræsteert.
Is in actis geteikent dat Jannes Ritzema als Chercher bij de buiten molen tot Winschoten, den Eedt daartoe staande heeft gepræsteert.
1729, 4 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 170
Donderdagh den 4 Augustij 1729.
Is in actis geteikent dat Engbert Clasen als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Wetsinge, den eedt daar
toe staande heeft gepræsteert.
1729, 6 oktober (in de marge: verplaatsinge, Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 171
Jovis den 6 October 1729.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de Pagtenaeren van’t Gemaal in de Oldambten de verplaatsinge van de Cherchersche van Noortbroek na de molen tot Midwolda mits desen geapprobeert.
Is in actis geteijkent dat Trijntjen Jans als nieuws angestelde Cherchersche bij de molen tot Noortbroek den Eedt
daar toe staande heeft gepræsteert.
De Heeren Gedeputeerden hebben op de instantie van de Pagtenaeren van’t Gemaal in’t Westerquartier de verplaatsinge van de Chercher van Nieuwkerk nae de molen op de Leek mits desen geapprobeert.
Is in actis geteijkent dat Jacob Berents en desselfs Vrouw Roelfjen Jacobs als nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche bij de molen tot Nieuwkerk den eedt daar toe staande hebben gepræsteert.
1729, 11 oktober (in de marge: Advt Provl, ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 171
Dinsdagh den 11. October 1729.
De Sake van de Advocaat Provinciaal Ph. Ippius rat. off. Impt tegen N. Chercher bij de Cranepoorten molen Ged.
is ten versoeke van de Ged. gewesen aan de Heeren Gecomden van het Quartier met de Secret.
-- de Chercher bij de molen van Engelbert Worms op de drie molen drift ad idem.
-- N. Chercher bij de 2de molen op de drie molen drift ad idem.
-- N. Chercher bij de Jonkeren straaten molen ad idem.
-- N. Chercher bij ‘t kleine poortjen ad idem.
-- N. Chercher bij de Heerepoorte ad idem.
1729, 13 oktober (in de marge: Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 13. October 1729.
Is in actis geteijkent dat Derk Wichers en desselfs Huisvrouw Margareta Sissink als nieuws angestelde Chercher
en Cherchersche bij de molen op’t Hogesant den Eedt daar toe staande hebben gepræsteert.
1729, 17 oktober (in de marge: Last.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 17 October 1729.
Chercher Ariaan Jacobs van de Leek nae Opende mits desen geapprobeert.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Gerrit Hofkamp en Cons. Pagtenaren van’t gemaal in’t Westerquartier
geaccordeert, om door Jacob Frerix als haar gelastede op voors. Specie meede inquisitie te mogen laten doen.
1729, 3 november (in de marge: verkopinge.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Jovis den 3 November 1729.
De Heeren Gedeputeerden hebben aen Roelf Peters gewesene Pagter van’t gemaal in de Oldambten geaccordeert
om sodane drie half mudden rogge als in de Cherchers hutte tot Muntendam sijn gesequestreert, in Conformite
het 32e art. der Generale Ordonnantie ad usum jus hebentis te mogen verkopen.
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1729, 11 november (in de marge: Chercher) Toegang 1, inventarisnummer 171
Vriedagh den 11 November 1729.
De Heeren Gedeputeerden hebben in plaatse van de overledene wederom tot Chercher van de twee molens bij
kranepoorte aangestelt Grietje Hijbels, mits het selve bij provisie latende waarnemen door die geene die deselve
tegenwoordigh bedient.
1730, 6 februari (in de marge: molenaars.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Maandagh den 6 Februarij 1730.
De Heeren Stadhouder en Gedepden accorderen aen de molenaars in de Stad, om na Sonnen ondergangh haar
stienen te mogen scherpen, mits daar van telkens advertentie te doen aan de Pagtenaren van het gemaal, en insinuatie an de Cherchers, ten eijnde die alsdan de kleijne deuren van de molen ongesloten houden, en op deselve
immiddels oppassen.
1730, 9 februari (in de marge: Cherchers.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 9 Februarij 1730.
Is in actis geteijkent dat Jan Eekholt en desselfs Huisvrouw Jannetje Derks als nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche bij de molen tot Losdorp den Eedt daar toe staande hebben afgelegt.
1730, 16 februari (in de marge: Chercher.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 16 Februarij 1730.
Is in actis geteijkent dat Boeke Jans als nieuws angestelde Chercher in de Wildervank den Eedt daar toe staande
heeft gepræsteert.
1730, 4 maart (in de marge: Eedt, verplaatsinge.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Sabbathi den 4. Martii 1730.
Is in actis geteijkent dat Ariaan Hindriks als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Woldendorp den Eedt
daar toe staande heeft gepræsteert.
De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatsinge van de Chercher van de molen van Woldendorp nae de molen tot Catmis bij desen geapprobeert.
-- de Chercher van Catmis nae Delfzijl ad idem.
1730, 1 mei (in de marge: Eedt.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 1 Maij 1730.
Is in actis geteijkent dat Hijbe Franssen de Cherchers plaatse bij de meulen aen de
Grietjen Hijbes sullende bedienen, den Eed daar toe staande heeft afgelegt.

Poorte voor sijn Dochter

1730, 1 juni (in de marge: Jan Stoter.) Toegang 1, inventarisnummer 171
Jovis den 1 Junij 1730.
Is in actis geteijkent dat Jan Stoter en desselfs huisvrouw Catharina van Loo, nieuws angestelde Chercher en
Cherchersche bij de eerste Meulen tot Noordbroek, den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
1730, 13 juni (in de marge: Cherchers verplaatset). Toegang 1, inventarisnummer 171
Martis den 13 Junij 1730.
Op het versoek der Pagtenaeren van het Gemaal in t Westerquartier; hebben de Heeren Gedeputeerden geaccordeert; dat de Chercher bij de meulen tot Aduard, sal worden verplaetset na Opende en die van Opende wederom
gaan na Aduard.
1730, 20 juli (in de marge: Finserwolter molen in staat te brengen). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 20 Julij 1730.
Ter instantie van de Pagtenaren van het gemaal in den oldampte hebben de Heeren Gedeputden goetgevonden en
verstaan, om de molenaar tot finserwolde te gelasten van stonden aen, om sijn Moolen in behoorlijke staat te
brengen, dat daar mede de jngeseten van voorschreven Plaats volkomen kan gerijven, of dat bij ontstenisse van
dien daar in tot sijn groot leetweesen sal worden versien.
1730, 31 augustus (in de marge: Cherchershutten). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 31 Augustii 1730.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commijs L. Ten Hoorn, om de cherchers hutten soo verre de Provintie
betreft, in het Hunsingo quartier te repareren.
-- De Cherchers hutten in het Fivelingo, ad idem
-- De Cherchers hutten in het westerquartier ad idem
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1730, 14 september (in de marge: Chercher bij Bott. poort). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdag den 14 7br 1730.
De Pagtenaren van t Gemaal in de Stadt hadden met U.Ed.Mog. approbatie bij de Botteringe poorten molen, tot
provisionele Chercher angestelt Derk Smit en desselfs huisvrouw Saertjen Derks als provisionele Cherchersche.
Den Eedt gedaan den 14 7br. 1730.
Is in actis geteijkent dat Derk Smit en desselfs huisvrou Saertjen Derks als nieuws angestelde provisionele Chercher en Cherchersche, bij de Botteringe Poorten molen den Eedt daar toe staande hebben gepresteert.
1730, 14 september. Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 14 7br 1730.
Van Gerrit Gerrits Hofkamp mede Pagtenaar van het Gemaal in de Stadt, etc hebben de Heeren Gedepuden de
executie over N. Mulder bij de Oosterpoorten molen geaccordeert voor 20 gl. 3 stu. 1 pl. gemodereerde kosten
en 25 gl breuke volgens sententie van den 11 october 1729.
1730, 14 september (in de marge: Cherchers huys en provincie grond op ‘t Hogesant). Tg 1, inventarisnr. 171
Donderdag den 14 7br 1730.
Op het gepresenteerde request van Gesien Jacobs wedue van Jurrien Harms, houdende versoek, om de Pagtenaren van t gemaal te ordonneren dat sij haar Remonstr. in hare eigen getimmerde Camer onverhindert souden
moeten laaten wonen, en haar wijders, Heeren Gecomden te verleenen of den Commijs Provintiaal te authoriseren
en gelasten niens overstaan haar streecke lant nu onafgescheijden van de Cherchershof liggende, van het selve
weder mogte werden afgescheiden, funderende het selve; dat wijlen haar man de Camer en schuirtien op sijn
eige kosten als Chercher, met Consent der Heeren Gecomden in dertijd hadden angetimmert, en dat daar de gront
was vereert. De Pagtenaren van het gemaal verklaarden haar in desen geen partie te maaken, maar versogte alleen; dat de Chercher op het hoge zant aldaar ongemoijt mogte woonen, en dat de Heeren Gecomden tot de saken
van de Stadt, die het quesieus in ogenschijn hadden genomen van de bevindinge mogten rapporteren waar bij ad
informandum voegden, dat agter dese Cherchers hutte altoos een schuirtie hadde gestaan, en aldaar ter plaatse
niemant eigen landt of grondt besat, soo dat de selve an de Remonst = geensints ten eijgendom konde toebehoren. met wijders fine in de hebben de Heeren Gedepden na ingenomen rapport der Heren Gecomden van t Quartier
de Remonst geordonneert om haar Camertie, aldaar voor den 1 November naast komende te laten afbreken en
renoveren; haar haar vermeinde regt over het schuirtien en gront voorbehoudens, om daar over ordinaria juris via
ansprake te doen, op wien sal vermeinen te behoren.
1730, 12 oktober (in de marge: Cherchers huys en prove grond op ‘t Hogesant). Tg 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 12. 8br 1730.
Op het versoek van Geesien Jacobs wedue van Jurrien Harms, ten eijnde de sententie van den den 14 7br. jongst,
op haar gepræsteerde request ergaan, in soo verre mogte verandert worden, dat in plaatse van het huis te renoveren, het selve van het schuirtien mogte worden verstaan, angesien haar het huis eigen doemelijk toebehoorende,
door biemant kon geconstringeert worden, het selve af te breken. De Advo Provintiaal hijr tegens insteende, dat
het bij de sententie, die begroeit was, mogte verblijven, alsoo niet de questie over het afbreken van de schuirtie,
maar van het huis was geweest, het welke des Retitionantes man Eigenhorig bij de cherchershutte hadden laaten
setten, ende daarom te regte geordonneert, het selve te moeten renoveren, met wijders huns in de, hebben de
Heeren Gedeputeerden het bij de afgegeven sententie laaten verblijven .
1730, 19 oktober (in de marge: Cherchersche in de Wildervank). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 19 8br. 1730.
Alsoo Martien Coerts de Eedt als Cherchersche in de Wildervank heeft gepræsteert is sulks actus geteikent.
1730, 30 oktober (in de marge: Adv.prov. - chercher te Wolde). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 30 October 1730.
De Advocaat fiscaal Ippius, wort gelastet hem angaande de questie tusschen de chercher bij de Meulen tot
Cropswolde met desselfs nabuir nader te informeren; doende daar van ter vergaderinge rapport.
1730, 7 november (in de marge: Chercher tot Onderdendam, verplaatsinge v. cherchers). Tg 1, invulnr 171
Dingsdagh den 7 November 1730.
Is in actis geteijkent dat de nieuws angestelde Chercher Jan Hindriks en desselfs huisvrou Stijntijn Hoflander als
Cherchersche bij de molen tot Onderdendam den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
Is in actis geteijkent dat de Chercher en Cherchersche van de molen tot Onderdendam verplaatset sal worden na
Bedum.
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1730, 22 november (in de marge: Chercher tot Thesinge, verplaatsinge v. Cherchers). ). Toegang 1, inventarisnummer 171
Wonsdag den 22 November 1730.
Is in actis getekent dat de nieuws aangestelde Cherchersche tot Thesinge Margien Jans wedue van Jan Haijes,
den Eed daar toe staande heeft gepræsteert.
Is in actis getekent dat de Chercher van Thesinge verplaats sal worden na Wetsing..
1730, 7 december (in de marge: Chercherse op Delfsijl, op t Oosternijlant). Tg. 1, inventarisnummer 171
Maandagh den 7 December 1730.
Is in actis geteikent dat de nieuws aangestelde Cherchersche tot Delfzijl ijtie ijpes vrouw van Harm Eyberts den
Eed daar toe staande heeft afgelegt.
Cherchersche tot Oosternilant Anna Margaretha Boelmans den Eed ad idem.
1730, 18 december (in de marge: Placcaat v. Pelmulders). Toegang 1, inventarisnummer 171
Maandag den 18 10.br 1730.
De Heeren Gedepuden hebben de Heeren Gecomitden tot de Saken van de Stadt met de Secret. en Adv. Prov. gecommitteert, om conform Staats resolutie van den 17 December jongst op de pelmolens en mullers een Placcaat
te formeren, en daar van te rapporteren.
1730, 31 december. Meeden
Den 31 december is ‘t kind van onze chargier Hindrik op ‘t Holt en Gezina Jans gedoopt en genoemt Johanna
Elizabet.
1731, 8 januari (in de marge: Meulen v. Finserwolt). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 8 Januari 1731.
De Heeren Gedeputeerden sijnde geinformeert, dat de Molenaar van Finserwolt, alsnog niet en heeft voldaan an
de acte van desen Tafel in dato den . . . . maar sijn meulen ongerepareert laat blijven, gelasten den voornoemden
molenaar bij desen nader om inwendig de tijdt van ses weeken na insinuatie, desen sijns meulen in staat te brengen ten einde de jngesetenen van genoemde Caspel daar van behoorlijk konnen werden gerijft, ofte dat bij ontstentenisse van sulks, de meulen an een ander bequaam persoon sal moeten transporteren.
werdende inmiddels an de jngesetenen van voorsr. Caspel gepermitteert hare granen tot Finserwolt bij het Collect an te geven, en op de naaste meulen in de oude Beerta te moogen laaten breken sullende desen ten voorsr.
fine in de kerke tot Finserwolt van de predigstoel worden afgelesen.
1731, 22 januari (in de marge: H. jans hagedoorn). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 22 Januarij 1731.
Is in actis geteikent dat Hindrik Jans Hogedoren den Eed als Chercher bij de molen in t Scheemster Hamrik, ter
vergadering heeft afgelegt.
1731, 1 februari (in de marge: Wija Scholtens). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 1 Februarij 1731.
Is in actis geteikent dat Wijja Schultens als Cherchersche van de molen tot Zuidbroek den Eedt daar toe staande
heeft afgelegt.
1731, 13 februari (in de marge: Molenaar bij nacht malen). Toegang 1, inventarisnummer 171
Martis den 13 Febr 1731.
Gehoort het rapport der Heeren Gecomden tot de saaken van de Stadt welke volgens apostille van den 27 Julij
jongst, hadde verstaan de Pagtenaren van het gemaal, en geexamineert hey request van Willem Warners, en
Cons. olderman en Hovelingen der Molenaars, houdende versoek, om na gegevens kennis an de pagter bij nagte
malende de molen te mogen open en ongeslooten te hebben, mits sigh stiptelijk regulerende na het 6ste art. van de
Cherchers jnstructie en resolutie van den 20 Junij 1722, waar over gedelibereert sijnde, hebben de Heeren Gedepde goetgevonden en verstaan: dat de molenaars, bij nagte willende malen, haar stiptelijk sullen regulieren na
het seste arti. van de Cherchers jnstructie en resolutie van den 20 Junij 1722, en de molen ongesloten mogen
hebben; waar op de Cherchers en Committeerden der Pagtenaren gehouden sullen sijn te vigileren en oppassen
bij arbitraire correctie.
1731, 9 april (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 9 April 1731.
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Is in actis geteikent dat Albert Cornellis Cock en desselfs Huisvrouw Trijntien Tomas als nieuws angestelde
Chercher en Cherchersche bij de molen tot Woltersum den Eedt ter vergaderinge hebben afgelegt.
1731, 10 april (in de marge: Chercher van Cropswolde). Toegang 1, inventarisnummer 171
Dingsdag den 10 April 1731.
Op het versoek van de Chercher van de molen tot Cropswolde voorgevende dat in het vrije gebruik van de tuine
bij de Cherchers hutte aldaar wierde geturbeert, versoekende dieswegen dese sake aen de Heeren van het Quartier mogte worden gewesen; Hebben de Heeren Stadhouder en Gedeputeerden het selve gewesen aen de Heeren
Gecomden van het Quartier met de Secret. om Jan en Hindrik Roelfs over gemelte hutte te verstaan.
1731, 19 april (in de marge: Chercher van Cropswolde contra J. Roelfs en Cons.). Toegang 1, inventarisnummer 171
Jovis den 19 April 1731.
Gehoort het Rapport der Heeren Gecommitteerden van ‘t quartier, Dewelke de questie tusschen de Chercher van
Cropswolde en Jan Roelfs en Cons. in qlt. over het gebruik en eigendom van de grond, daar de Cherchers hutte
op staat hadden geexamineert, is goedgevonden en verstaan dat de Chercher voor als nae sal Continueren in het
gebruik van de gemelte grond, gelijk sulx bij hem en sijn voorsaten een langen reex van jeren is geschiet, voorbehoudens Jan Roelfs en Cons. haar regt van eijgendom, wordende de Heeren Gecomden met de Secret. versogt
gemelte Jan Roelfs over desselfs prætensie van Eigendom in Commissie nader te verstaan.
1731, 30 april (in de marge: verplaatsinge, eedt). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 30 April 1731.
De Heeren Gedeputeerden hebben op ‘t versoek van de Pagtenaren van ‘t Gemaal in den Oldambte geaccordeert
de verplaatsinge van de Chercher van Noordbroek na de Scheemda.
De Heeren Gedeputeerden hebben in actis doen teijkenen dat Eppo Jans en desselfs Huisvrouw Gretien Heins als
nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Noortbroek den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben gepræsteert.
-- dat Jan Pieters en Elsjen Jans sijn Huisvrouw als etc. bij de molen tot Opende ad idem.
1731, 7 mei (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 171
Maandag den 7 Maij 1731.
Ter instantie van Jan Gerrits Woldijk en Consorten, Pagtenaren van het gemaal in het Westerquartier, Hebben de
Heeren Gedepden geadprobeert de anstellinge tot Cherchers van de molen tot Grotegast van Nanne Abels en Cornelliske Cornellis en deselve den Eed doen præsteren.
1731, 14 mei (in de marge: Fiscaal). Toegang 1, inventarisnummer 171
Lunae den 14 Maij 1731.
De Advocaat Fiscaal wort gelastet den Molenaar tot Losdorp en desselfs Vrouw wegens quade bejegeningen aen
Jantie Dirks Cherchersche aldaar gedaan bij mandate te actioneren.
1731, 24 mei (in de marge: Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdag den 24 Maij 1731.
Is in actis geteikent dat de nieuws angestelde Chercher Adriaan Jacobs tot Garnewert den Eedt daar toe staande
heeft afgelegt.
1731, 4 juni (in de marge: Advt Provl - N. molenaar tot Losdorp). Toegang 1, inventarisnummer 171
Maandagh den 4 Junius 1731.
Tusschen de Advocaat Provinciaal Ph. Ippius rat. officii Imp. en N. molenaar tot Losdorp Ged. is ten versoeke
van de Ged. geaccordeerdt dat de Cherchersche van Losdorp mede in Commissie sal worden gedenuntieert.
Door de Secretaris van Brunsvelt uit name van de Heeren van de Rekenkamer ter vergaderinge sijnde voorgedragen, dat bij Staatse resolutie van den 22 Julij 1720, was verstaan, dat de respve Pagtenaren souden behoren te
responderen voor de Conservatie van de Cherchers hutten, om deselve bij het aftreden van de pagten weder te
leveren deur, dak en vensterdigt, blijvende de Commijs Provl continueren deselve jaarlijx te visiteren, dies niet
tegenstaande, waren verscheide acten tot reparatie van gemelte hutten gepasseert en daar op daar van declaratien
overgegeven, waar omtrent werd versogt Haar Ed. Mog. welmeininge te mogen verstaan; waar over gedelibereert sijnde, en in overweginge genomen, dat onderscheijt moeste worden gemaakt in dagelijx voorvallende
reparatien en geheele ruine van dese hutten, edogh dat het ondersoek verdiende hoe gemelte hutten bij de jaarlixe
visitatie wierden bevonden, en waartoe de 5 sts ‘s weeks, die de Cherchers tot de reparatie lieten staan wierden
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geëmplojeert, Hebben de Heeren Gedepden versogt em gecomitteert de Heeren Gecomden tot de saken van de
Stadt om hier over met Heeren Gecomden uit de Rekenkamer bij haar E. selfs te nomineren neffens de Secretarien
van beijde Collegien in Conferentie te treeden, om alles desen angaande naukeurigh te examineren, en daar van
te rapporteren.
1731, 12 juni (in de marge: Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 171
Martis den 12 Junij 1731.
Is in actis geteikent dat Claas Peters als nieuws angestelde Chercher van de meulen in Scheemter Hamrik den
Eed daar toe staande heeft afgelegt.
Op het versoek van de Originele Chercher bij de Heerpoorten meulen A. Drentelman nom. filia en de Pagtenaren
van het gemaal in de Stad, Hebben de Heeren Gedeputeerden tot Provisionele Cherchers bij voors. meulen angestelt Hindrik Geerts en desselfs Vrouw Jantien Jans.
-- Van de Originele Cherchersche bij de kleijne poorten meulen Elisabeth Brouwers, Harm Jans en Wibbigjen
Berents ad idem.
1731, 12 juli (in de marge: Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 171
Donderdagh den 24 Julij 1731.
Is in actis geteikent dat Hindrick Croen en Martjen Aelfs als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de
molen tot Beerster Hamrick den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
1731, 16 juli (in de marge: Cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 171
Maandagh den 16 Julij 1731.
Is in actis geteikent dat Egbert Jans en Sijpke Clasen Egteluiden als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot Woldendorp den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
1731, 1 september. Toegang 1, inventarisnummer 37, fol. 121
Saturdag den 1 Sept. 1731
De Hn Staten van Stad en Lande hebben de propositie de post, vervattende het voorstel der Hn Gedepden over de
reparatie der Cherchershutten, welke Pagtenaren vermeenen haar niet verder te incumberen als deselve dak deur
en vensterdigt te houden, daar nogtans bij Staatse Resole van 22 Junij 1720 is verstaan, dat de Pagtenaren voor
de conservatie van de hutten sullen moeten responderen; gewesen an de Hn Gecomden tot de petitien van rade van
State en deser Prov. finances, om het selve te examineren.
1731, 6 september (in de marge: verplaatsinge.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Donderdagh den 6. September 1731.
Ten versoeke van de Pagtenaren van het Gemaal in den Oldeampte, is de verplaatsinge der Cherchers bij de
beijde molens tot Winschoten geaccordeert, invoegen dat de eene Chercher met de andere van woonplaats en
molen sullen moeten verwisselen.
1731, 13 september (in de marge: Cherchers verplaats) Toegang 1, inventarisnummer 172
Op’t verzoek van de Pagtenaren van ‘t gemaal in’t Westerquartier, Hebben de Heeren Gedepden de verplaatsinge
van de Chercher tot Grijpskerk na Luttekegast, en de Chercher tot Luttekegast na Opende geaccordeert.
1731, 4 oktober (in de marge: Cherchers verplaatst.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Jovis den 4 October 1731.
Ter instantie van de Pagtenaren van het gemaal, Hebben de Heeren Gedeputeerden geaccordeert de verplaatsinge
van de Chercher van Wetsinge na Woltersum, en van de Chercher van Woltersum wederom nae Wetsinge. (+ 15
september 1731)
1731, 24 oktober (in de marge: Eed. Acte verandert.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Also Tonnis Bouwes als Chercher tot Aduard den Eed heeft gedaan is sulx in actis geteekent.
De Heeren Gedeputeerden hebben verstaan dat de acte in dato den 18. Octob: 1731 in so verre sal verandert
worden, dat de verplaatsinge van de Chercher van Aduard in plaatse van Marum na Niebert sal gestelt worden.
1731, 5 november (in de marge: Menne Derx en Boele Hindrix) Toegang 1, inventarisnummer 172
Maandag den 5 Nov: 1731
Tusschen Menne Derx backer Imptrt en Boele Hindrix in qlte als Erfgenaam van Sijn broeder Harm Hindrix
gewesene knegt van Menne Derx backer Ged: heeft de Impetrant laten teikenen, dat zijn Mandaat van quarand
fundeerde, omdat de gemelte knegt buiten weten van Sijn baas op de Cedulle van den 11. Meert het tweede half
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Mudde rogge ter Molen hadde gebragt; en is den Ged: als nog Copie uit het gene waarin dit Mandaat fundeerde
geaccordeert.
1731, 6 december (in de marge: Chercher tot Nijkerk) Toegang 1, inventarisnummer 172
Donderdag den 6 xbr 1731.
Is in actis getekent dat Jan Pieters en desselfs vrouw Elssien Jans als nieuws angestelde Chercher en Cherchersche bij de Molen tot Niekerk den Eed daartoe staande hebben gepræsteert.
1732, 19 januari (in de marge: Eed.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Dingsdag den 29 Januarii 1732.
Is in actis getekend dat Jurrien Harms en desselfs huisvr Dieuwertien Reinders, als nieuws aangestelde Chercher
en Cherchersche tot St. Annen den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
1732, 19 mei (in de marge: Ligtinge) Toegang 1, inventarisnummer 172
Jovis den 19 May 1732.
De Heeren Gedepden hebben aan de Pastor Phoebus Themmen in de Scheemda geaccordeert, om sodane sakken
met garst en haver als door de pagtenaren van’t gemaal in de Scheemda zijn gesequestreert op acquissement van
voorsz Pagtenaren wederom tot hem te mogen neemen.
1732, 9 juni (in de marge: verplaatsinge.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Lunae den 9 Junij 1732
-- van’t gemaal in’t Fivelingo quartier geaccordeert de verplaatsinge van de Chercher bij de Zuider Molen in
Apingadam na de Noorder Molen aldaar, en die van de Noorder Molen wederom na de Zuider Molen.
1732, 16 juni (in de marge: Ligtinge onder Cautie.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Maandag den 16 Junii 1732.
De Heeren Gedepden hebben Aaldrik Engelberts brouwer op Martenshoek geaccordeert om sodane Molt, als door
de pagtenaren van’t Gemaal in de Molen op ‘t Hogezand gesequestreert is, ingevolge het 32e art. van de Generale ordonnantie onder genoegsame Cautie wederom na hem te mogen neemen.
Ondergesch. late mij in als Borge voor bovenstaande actie
Groningen den 16 Junij 1732. (onderstond) Albert Boon.
1732, 17 juni (in de marge: Eed.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Martis den 17 Junii 1732
Is in actis geteikend dat Catharina Jans als Bij Cherchersche bij de Molen tot Uithuisen den Eed daar toe staande
heeft afgelegt.
1732, 14 juli (in de marge: Teke Vliege Mulder en bakker tot Niehove. Jan de Cleijne) Tg. 1, inv.nr. 172
Maandag den 14 Julij 1732.
Gehoord het Rapport der Heeren Gecomden tot de saken van de Stad en het Hunsingo Quartier, welk bij absentie
der Heeren Gecomden van het Wester Quartier, en op derselver versoek verstaan hadden de Chercher en Mulder
van Niehove elkanderen over verscheide quade bejegeningen beschuldigende en voornamentlijk dat de Backer
Teke Vliege de molen aldaar selfs toebehoorde door hem selven Zijn Zoon Bernardus Tekes, of zijn Knegt sonder Eedt te hebben gedaan maalde. waar op gedelibert sijnde: Hebben de Heeren Gedepden den den Advt Provinciaal gelast Bernardus Vliege ten sake voorsz. bij Mandaat te actioneren.
-- welke hadden geexamineert het Request van Jan de Cleijne, houdende klagten over de pagtenaren van het
gemaal in de Stadt, welke een halve Last weite voorsien met een goede Cedulle op het oude Reithok hadden
aangehaalt, waar over de Remonstrant en de voorsz. Pagtenaren te meermalen hadden verstaan:
Hebben de Heeren Gedepden de stijfselmaker Jan de Cleijne geaccordeert om op alle molens na zijn welgevallen
te mogen laten malen, en de pagtenaren toegestaan, om bij de molen het oude Reithok genaamt een Bij Chercher
op hare Costen te stellen.
-- welke Jan de Cleine en de Pagtenaren van het gemaal in de Stad over het wegen van de weite Zo tot het maken
van Stijfsel zoude worden gemalen, volgens placcaat van den 19 Junij 1732 hadden verstaan; Hebben de Heeren
Gedepden het gemelte placcaat geamplieert in zoverre, dat Jan de Cleijne of iemant zijnent wegen de weite bij het
opbrengen op de molen, en de pagtenaren, of iemant zijnent wegen deselve bij het afbrengen van de molen zal
moeten wegen, indien de pagtenaren van het gemaal deselve weite begeeren gewogen te hebben.
1732, 21 juli (in de marge: Eeden.) Toegang 1, inventarisnummer 172
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Lunae den 21 Julij 1732.
Is in actis getekend, dat Alb: Snitselaar en desselfs huisvr. Renske Suirink, als nieuws angestelde Bij Chercher
en bij Cherchersche bij De molen het oude hok den Eed daartoe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
1732, 18 augustus (in de marge: Chercher van Visvliet weigeragtig de hutte op te ruimen.) Tg.1, inv.nr. 172
Lunae den 18 Augti 1732.
Alzo de oude Chercher van Visvliet Jacob Weijgeragtig is geweest op de vertoninge van de acte van den 11
deses plaats te maken voor de Chercher van Opende, is verstaan, dat gemelte Jacob Chercher opsigt deses de
Chercherhutte met zijn annexen sal moeten opruijmen, ofte dat ontstentenisse van dien de Pagtenaar sal wesen
geauthoriseert denselven met assistentie van het E: Gerigte ter plaatse te doen delogeren.
1733, 5 januari (in de marge: versoek van de pagtenaar J: Alb: Cock) Tg 1, inventarisnummer 172
Lunae den 5 Janr 1733. à meridie
Ter instantie van Jan Alb: Cock en Cons: als pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Westerquartier Sijn de Heeren Gecomden van ‘t Quart: met de Secrets: versogt, om het graan bevonden in een sak op de meulen tot Oldehove volgens Cedulle aangegeven voor semel en gront, door enige deskundige personen te laten examineren, ten welken
einde de voorsz sak, tegenswoordig in de Cherchershutte aldaar versegelt liggende ten eersten alhier ten Comptoire sal werden overgebragt.
1733, 21 januari (in de marge: Uitspraak) Toegang 1, inventarisnummer 172
Mercurij den 21 Janrii 1733
Also Focko Hoen mede pagter van de impost van’t Gemaal in Hunsingo qrt Harm Derks met Mandaat hadde
aangesproken over een sak met Rogge ter molen te senden, waarin bij metinge meer als geoorloofde overmate
was bevonden, waarover gemelte Harm Derx op de Backer Timon Cornelis Mandaat van Guarand hadde gesonden, en die Backer gelijk Mandaat op sijn knegt Jan Crijns, die eerst door minderjarigheid hem hadde soeken te
excuseren, dog namaals mede op de Collecteur ter plaatse een Mandaat van guarand uitgebragt, waarop geen
poursuite heeft konnen werden gedaan, vermits die Collecteur was geaufugieert, en de Heeren Gedepden volgens
acte van den 6 November 1732, dese saken alle te samen aan de Heeren Gecomden van het Hunsingo quartier
hadden gewesen, met authorisatie om partijen so doenlijk te ontscheiden; welke dan alle te samen zijnde verstaan
en geexamineert, is op onse tusschensprake tusschen partijen geconvenieert, en bij deselve aangenomen dat Jan
Crijnes de knegt tot afdoeninge der zake voor breuke en kosten aan Focke Hoen soude betalen Veertig gulden en
de kosten van zijn eijgen Advt, dat de verdere partijen elk zijn eigen kosten sullen voldoen, sonder de een op de
andere uit desen hoofde eenige actie of pretensie te behouden en hier mede finaal wesen gesleten. Aldus gedaan
in Groningen den 21 Janr 1733 (was get.)
1733, 19 maart (in de marge: Eed.) Toegang 1, inventarisnummer 172
Donderdag den 19 Meert 1733.
Is in actis getekend, dat Pieter Boldewijns en desselfs huisvrouw Doetje Jans als nieuws aangestelde Chercher en
Cherchersche bij de molen tot Westerlee den Eed daartoe staande hebben afgelegt.
1733, 30 april. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Donderdag den 30. April 1733.
Is in actis geteikend dat Arent Gerrits en desselfs huisvrouw Remke Clasen als nieuws aangestelde Chercher en
Cherchersche bij de Molen tot Zuidhorn door Jan Albers Cock mede pagtenaar van ‘t Gemaal int Westerqrt.
aangestelt den Eed daartoe staande hebben afgelegt.
-- dat Gerrit Jacobs als Chercher tot Niehove door Jan Albers Cock etc. ad id.
De Heeren Gedepden hebben aan J. A. Cock mede Pagtenr van ‘t Gem. int Westerqrt. geaccordeert de verplaatsinge der Chercher van Niehove na Luttekegast.
-- van Luttekegast na Niezijl ad idem
-- van Niezijl na Opende ad idem.
De Heeren Gedepden hebben aan Hindrik Jacobs geaccordeert, om sodane vijf sacken met haveren molt, als door
Hindrik Harms, Pagtenaar van ‘t Gemaal in den Oldampte in de Cherchers hutte tot Midwolda is gesequestreert,
ingevolge het 32e art. van de Generale ordonnantie onder genoegsame Cautie wederom te mogen ligten. (ondersc) Volgens ‘t 32e art. gemelt, late ik onderges. mij in als Borge. Groningen den 30. April 1733. get. TH
1733, 20 juli. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Lunae den 20. Julij 1733.
Is in actis getekend dat Hind. Scholte en desselfs huisvr. Corneliske Roelfs, als nieuws aangestelde Chercher en

104
Cherchersche bij de Molen tot Nijkerk wegens de pagtenaar Jan Alb. Cock den Eedt daartoe staande ter vergade
hebben afgelegt.
1733, 30 juli. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 30. Julij 1733.
De Heeren Gedepden hebben op’t versoek van Jan Alb. Cock mede pagtenaar van ‘t Gemaal int Westerqr aangestelt tot Chercher en Cherchersche te Marum Hind. Wessels en Brechtien Louwens, die daar op den Eed ter Vergade hebben gepresteert.
1733, 6 augustus. (in de marge: Mulder van Wetsinge gelast). Toegang 1, inventarisnummer 173
Donderdag den 6 Augt 1733.
Op het geproponeerde van de Advt Provinciaal Ph. Ippius uit name van de Ingesetenen van Wetsinge, en de
Pagtenaren van het Gemaal in Hunsingoqr Hebben de Heeren Gedepden de Mulder van Wetsinge, wiens Molen
een geruime tijd heeft stille gestaan, wel ernstig gelast, om van stonden aan sig in staat te stellen, om de Ingesetenen en Backerij met malen te gerijven, of gehouden te zijn binnen 14 dagen de Molen aan een ander
bequaam persoon over te dragen of verhuiren.
1733, 25 augustus. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Dingsdag den 25 August 1733.
Is in actis getekend dat Harke Rielefs en desselfs huisvrouw Etje Ebbes als aangestelde Chercher en Cherchersche door G. Hofkamp mede pagtenaar van ‘t Gemaal int Fivelingo quart. tot Woltersum den Eed daar toe
staande hebben afgelegt.
1733, 21 september. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Lunae den 21 Septr 1733.
Is in actis getekent dat Jan Velting, en desselfs huisvr. Margareta Klugkist, als nieuws aangestelde Chercher en
Cherchersche door F. Hoen mede pagtenaar van ‘t Gemaal in Hunsingo bij de Molen tot Ulrum aangestelt, den
Eed daar toe staande ter vergad. hebben afgelegt.
1733, 24 september. (in de marge: Swijn-eeten). Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 24 Septemb. 1733.
De Heeren Gedepden hebben na ingenomene consideratien van de Advt Provl en ter instantie van de pagtenaren
van het Gemaal en Bestiaal, op ‘t versoek der Ingesetenen van ‘t Westerqr, ter occasie van de dierte der Boekweite geaccordeert, om geduirende dese Lopende herfst tot Swijne eeten te mogen neemen rogge met haver
vermengt : invoegen dat drie vierendeel rogge en een vreiendeel haver ieder apart gesakt aan de Cherchers hutte
werde gebragt, en door de Chercher te samen werde vermengt eer dat gemalen wordt, sullende de respve Ingesetenen mogen volstaan het mudde van dit gemengde graan aan te geven na seven stuiver, gelijk de garste.
Is in actis getekend, dat Harm Jans en Desselfs dogter Geertien Harms als nieuw aangestelde Chercher en Cherchersche tot Thesinge wegens de pagtenaar G. Gerr. Hofkamp den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
1733, 28 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 173
Woensdag den 28 Octob. 1733.
Gehoord het rapport den Heeren Gecomden van de Stad, welke volgens apostille commissoniaal van den 21. deser
hadden geexamineert het request van de Molenaar tot Cropswolde Doe Reinders, houdende clagten dat de collecteur aldaar van ieder sak swijne eeten aan te geven een halve stuiver quam te vorderen, daar hem alleen een
halve str van iedere cedulle toequam, waar door de Ingesetenen van Westerbroek, Engelbert, Middelbert met
annexen onder Zijn Gemaal gehorende anderwegens haar koorn lieten malen, dieswegen versoekende, dat de
collector mogte worden geordonneert, hem met een halve str. van yder cedulle swijne eeten te vergenoegen, en
dat de Ingesetenen voornoemt mogten verpligt wesen als van ouds, om haar koorn swijn eeten op des Remts
Molen volgens regt en pligt te laten malen : waar op de collector voorgaff dat het betalen van jeder sak swijn
eeten altoos aldaar so was gepractiseert, dog sig geerne dien aangaande aan de welmeininge der Heeren submitteerde; en mede verstaan enige Ingesetenen van de gemelte Dorpen, die redres over de betalinge der cedullen
versogten, dog nopens het malen dikwijls wierden verhindert door de wegen om na Cropswolde ter molen te
konnen komen, en dieswegen tot de verpligtinge om derwaards met haar koorn te moeten gaan versogten geexcuseert te blijven, en hey selve aan haar vrije keuse volgens de wet worden gelaten. Waar over gedelibereert.
Hebben de Heeren Gedeputeerden, de Heeren Gecommitteerden voor hare genomene moeite bedankende, de
collecteur van Cropswolde, geordonneert, om van ieder cedulle swijne eeten alleen een halve stuiver te mogen
vorderen en de Ingesetenen van Westerbroek, Engelbert en Middelbert met annexen gelaten de vrijheid om tot
Cropswolde of Hogesant na haar welgevallen het swijn eeten te laten malen.
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1733, 12 november. (in de marge: Advt Provl @ Peter Backer). Toegang 1, inventarisnummer 173
Donderdag den 12 Nov. 1733.
Tusschen de Advt Provl en Ph. Ippius rat. Off. Imp. en Pieter Backer tot Grijpskerk Ged. questieus dat de Ged.
hem hadde onderstaan, om op den 24. Aug. jongst nadat de Pagtenaar van ‘t Gemaal Jan Alberts Cock ten Zijnen
huise had gepegelt, denselven te volgen aan de behuisinge van de wedman Jan Caspers, en aldaar na enige
scheltwoorden tegen den selven gesegt te hebben, sodanig te slagen, dat te rugge over in de hoek van de heerd
was gevallen; Heeft de Ged. de posita ter conclusie bekend, en aangenomen over het regt te disputeren.
1733, 7 december. Toegang 1, inventarisnummer 173
Maandag den 7. December 1733.
Ter instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in het Hunsingo quartier Hebben de Heeren Gedepden de wed. van
Jan Wever geordonneert, om op vertoninge deses de Cherchers hutte van Uithuisen dadelijk te ontruimen en te
verlaten, en deselve voorts alleen aan Catharina Jans over te laten.
1734, 9 februari. Toegang 1, inventarisnummer 173
Martis den 9. Februar. 1734.
Door de Secretaris Jullens uit de name der Heeren van de Rekenkamer ter vergaderinge zijnde overgegeven het
volgende in geschrifte
Edele Mogende Heeren.
Gerenvijeert zijnde door UEd. Mo. ter liquidatie aan de Provl Rekenkamer het request van den Ontfanger Generaal, rakende het remis van eenig gedeelte van verpondingen aan de Ingesetenen van Oldkerk, Niekerk en Faan
wegens het setten van een Watermolen kragt Staatse resol. van den 18 Decemb. 1706 verleend. . . . [etc.]
1734, 20 februari. Toegang 1, inventarisnummer 173
Saturdag den 20 Februar. 1734.
De Heeren Gedepden hebben in plaats van de overledene Jacob Diemer, tot Cherchersche bij de Molen bij Boteringe poort wederom aangesteld Jantien Geerts, die de Eed van Suiveringe en op het Amp staande heeft gepræsteert. En is haar voorts toegestaan, om het selve ampt door de tegenswoordig waarnemende het selve provisioneel te laten bedienen.
1734, 1 april. (in de marge: Ingesetenen v. Finserwolt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 1. April 1734.
Door de Advt Provinciaal ter Vergade binnen gestaan, sijnde te kennen gegeven: hoe dat verscheide Ingesetenen
van het Caspel van Finserwold haar bleven onthouden hare granen op de Meulen aldaar te laten breken, niet
tegenstaande deselve in een behoorlijke staat was gebragt om de Caspellieden te gerijven, en haar veele bij continuatie ook onderstonden het Collect van haar eijgen Caspel te passeren om also te meerder gelegenheid te hebben tot het frauderen der gemene Middelen, en sulx ten eene maal strijdig was tegens de ordonnantien in de
Lijste vervat, versoekende daar in mogte worden voordien. Hebben de Heeren Gedepden goedgevonden en verstaan de respve Ingesetenen van Finserwold mits desen te waarschouwen, om hare granen bij het Collect aldaar te
laten breeken, bij pena dat iemand van voors. Ingesetenen hem onderstaande het Collect en Meulen van voorsn
Caspel te passeren in de breuke en penaliteiten van de Lijste als een fraudateur der gemenen Middelen sal wesen
vervallen. Sullende desen ten voord. fine in de kerke tot finserwolt van de prædigstoel worden afgelesen.
1734, 10 mei. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Maandag den 10, Maij 1734.
Is in actis geteikend dat Peter Tijmens als nieuws aangestelde Chercher bij de Molen tot Nieuwzijl den Eed daartoe staande heeft afgelegt.
1734, 11 mei. Toegang 1, inventarisnummer 173
Dingsdag d. 11. Maij 1734.
Ten versoeke van de Pagtenaar van het Gemaal in het Oldampt primo Januari 1734 ingegaan, is geaccordeert een
brieff van voorschrijvinge aan de Heer Raadshr Berghuis Drost der beide Oldampten, om een Boekweijten Muller in de Wildervank wegens het breeken van Rogge op de boekweiten Molen in arrest te neemen.
1734, 17 mei. (in de marge: Artilleriemr). Toegang 1, inventarisnummer 173
Lunae den 17. Maij 1734.
De Heeren Gedepden authoriseren den Artilleriemr Gruijs, om twee molenstenen hebbende gestaan in de Rosmolen van het Laboratorium aan . . . . te verkoopen, en te leveren voor eene somma van vijff en ‘t seventig gl.
1734, 1 juni. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
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Martis den 1. Junij 1734.
Is in actis getekend, dat Lammert Arnoldi als nieuws aangestelde Chercher bij de Molen tot Niehove den Eed
daartoe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
1734, 21 juni. Toegang 1, inventarisnummer 173
Maandag den 21. Junij 1734.
Ten versoeke van de Pagtenaar Jan Takens: Hebben de Heeren Gedepden denselven geaccordeert, om Menso
Forsten Brouwer in de Wildervank in de Vacantie bij Mandate te mogen actioneren over gepleegde fraudes van
garsten molt op een boekweiten Molen te laten breken.
-- Roelef Sijwerts Brouwer in de Wildervank, wegens garsten en Haveren molt ad idem.
1734, 15 juli. Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 15 July 1734.
Tusschen Brouwer Menso Forsten Impetr. @ Jan Fridericx Ged. questieus in cas van Guarand wegens de actie
van de Advt Provl Ippius rat. off., heeft de Imp. ter instantie van de Ged. in actis laten teijkenen, sijn Mandaat
daar in te funderen, dat het factuur van de Ged., als dat hij op verscheide tijden in dit Lopende Jaar eenige Mudden garsten molt aan de Boekweiten Mulder Jan Trouw soude hebben gebragt buiten sijn Last of ordre, ook selfs
buiten sijn weten is geschied. De Advt Provl heeft versogt dat dit mal a propos ingestelde guarand, aan sijn aansprake ten principaal niet moge præjudiceren.
-- Deselve @ Deselve, wegens de actie van de Pagtenaar Jan Takens ad idem.
1734, 29 juli. Toegang 1, inventarisnummer 173
Donderdag den 29 July 1734.
Tusschen de Advt Provl Ph. Ippius rat. off. Imp.contenderende tegen Mense Forsten Brouwer Ged., Ten einde de
Ged. na der zaken gelegentheid mogte worden gecondemneert, ter oorsake hem hadde onderstaan om op verscheide tijden in het Lopende Jaar enige mudden gasten molt door zijn knegt aan de Boekweiten Muller Jan
Trouw te laten brengen, om gemalen te worden, en het zelve gemalen zijnde weder te laten afhalen zonder daar
van ten Collecte aangevinge gedaan te hebben, en also de Provincie merkelijk in de gemene middelen te bekorten. Versogte de Imp. dat de Ged. volgens het 9de art. van de Proces ordre mogte worden geordonneert op de
conclusie ten mandate gestelt te antwoorden. De Ged. hier tegens voorbrengende dat volgens sententie van den
15 July jongst op het mandaat van guarand daar in te funderen, dat het factum van Jan Friderik, als dat hij op
verscheide tijden in dit lopende jaar enige mudden garsten molt aan de Boekweiten Muller Jan Trouw zoude
hebben gebragt buiten zijn Last of ordre ook zelfs buiten zijn weten was geschiedt, waar op de Advt Provl hadde
versogt dat dit mal a propos ingestelde guarand aan zijn aansproke ten principaal niet mogte præjudiceren, waaromtrent vermeende dat de imp. moeste sig expliceren wat door dit voorgeven van actie ten principaal verston,
sustinerende dat hem dese actie geheel niet raakte, om dat daar nog handel nog wandel, nog raad nog daad toe
gegeven hadde, alles buiten zijn weten was geschiedt, als weinig sig met de Brouwerij bemoeijende, en alles aan
de voorsr knegt overlatende die de gehele Brouwerij besorgde, het koorn uitsakte, ter molen bragte en van daar
haalde, hadde die daar omtrent enige quade handelinge gehad moeste deselve verantwoorden, en daar voor de
straffe ondergaan, gelijk het 3de art. van het Placcaat met duidelijke woorden stutueerde, dat indien de Dienaars
buiten weten van hun Meesters sulks gedaan hebben, dat de Meesters de Dienaar overleverende, die zij zeggen
zullen de fraude gepleegt te hebben, daar door van de actie worden bevrijet, en de voors. Dienaars zullen worden
gestraft, waartoe zijn mandaat van guarand hadde uitgebragt, en meende daar mede te konnen volstaan. De Imp.
zijn vorige inhererende, vermeende dat door dit geexpractiseerde mandaat van guarand den Ged. geensins sig
van deese actie konde excuseren, vermits hij in zijn conclusie niet stelde dat de Ged. dese fraude selfs hadde
gepleegt, maar dat hij get zelve door zijn knegt hadde gedaan, het welke het geval geensins is, daar het 3 art. bij
den Ged. ten onregte geallegeert van spreekt, en plaats zoude hebben als de Ged. voor zijn eijge persoon wierde
aangesproken, het welke in desen geensins geschiedende versogte, dat de Ged. mogte worden geordonneert op
de conclusie ten mandate gestelt te antwoorden. met wijderen hinc inde; Hebben de Heeren Gedepden den Ged.
geordonneert volgens het 9de art. van de Proces ordre op de conclusie ten mandate gestelt te antwoorden.
Tusschen Brouwer Menso Forsten Imp. en Jan Friderix Ged. om den Imp. te guaranderen en bevrijen wegens
sodane actie als de Advt Provl Ph. Ippius rat. off. wegens Garsten molt sonder aangevinge aan de Boekweiten
Muller Jan Trouw te hebben laten malen. Hebben de Heeren Gedepden na verhoor van partijen verstaan dat dit
mandaat zal blijven beliggen ten tijd de zake ten principaal zal wesen gedecideert.
-- Deselve @ Deselve &c. wegens de actie van Jan Takens &c. ad idem.
1734, 26 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 26. August 1734.
Ter instantie en op het gedane versoek van Brouwer Menzo Forsten en na verhoor van den Pagtenaar J. Takens,
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hebben de Heeren Gedepden aan de Brouwer geaccordeert de ligtinge onder catie van de gesequestreerde twee
mudden garsten en haveren molt, mits voor af daar uit werde genomen een Staal en die tot nader examen gecachetteert bewaart, en hier over tegen naasten een mandaat werden geëmaneert.
1734, 13 september. Toegang 1, inventarisnummer 173
Maandag den 13 Septemb.1734.
Gehoort het rapport van de Advt Provl welke volgens resol. commiss. de pagtenaren van het Gemaal hadde verstaan over het aangeven van garste tot swijn eeten, bij gelegenheid van de Ligtigheijd van gem. koorn, welke alle
hadde verklaart genegen te zijn om voor verhaalde reden van den impost van de garste wel iets te willen relacheren. Waar op gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedepden na deser saken gelegenheid voor dit Jaar aan de
Ingesetenen gepermitteert om op een cedulle van een mudde garste aan te geven, anderhalf mudde ter molen om
gebroken te worden te mogen zenden, de Cherchers daar toe door desen authoriserende, om het koorn also te
mogen laten passeren.
1735, 3 februari. Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 3. Februarij 1735.
Tusschen de Advt Provl Ippius rat. off. Imp. @ Menso Forsten brouwer Ged. questieus ter oorsake Ged. sig hadde onderstaan om op verscheiden tijden in het Lopende Jaar 1734. enige mudden garsten molt door sijn knegt an
de Boekweiten Mulder Jan Trouw te laten brengen, om gemalen te worden, versogte de Ged. dat prævie mogte
worden geexprimeert de correcte dag en tijd wanneer het graan na Jan Trouw was gebragt geworden, doordien
volgens het gevoelen van Mijnsingerus anders op ene glabale conclusie niet en hoefde te antwoorden. De Imp.
versogte dat dese sake volgens acte op heden zijnde gelegt, de Ged. mogte worden geordonneert om veerdig te
wesen, vermeinende dat dese nieuwe uitvlugt bij de Ged. extra sphæram voorgebragt alhier niet te passe quam,
maar alleen te demeleren stonde of de litis contesta door de Ged. in desen gemaakt door de Imp. koste worden
voldaan, dan niet, met wijderen parthijen gehoordt, hebben de Heeren Gedepden verstaan, dat de Ged. met den
Imp. de sake ten principaal op naasten sal moeten disputeren, en sulx bij pæna van contunacie.
1735, 4 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Vrijdag den 4. Februarij 1735.
Also Ebeltien Lewes, als nieuws aangestelde Cherchersche tot Midwolde en Leek weegens de Pagtenaar Focco
Hoen en cons. den Eedt daar toe staande heeft gepræsteert is sulx in actis geteikent.
1735, 17 februari. (in de marge: Eedt). Toegang 1, inventarisnummer 173
Jovis den 17. Februarij 1735.
De Heeren Gedepden hebben na gehoudene deliberatie op het rapport der Heeren Gecomden uit de respve Quartieren goedgevonden de navolgende collecteurs, welke cedullen hadden uitgegeven zonder deselve te boeke te
brengen, te condemneren, om aan de Pagtenaren van ‘t Gemaal te betalen het dubbelt van het montant der uitgelatene cedullen, en verstaan dat deselve daar boven zullen betalen als volgt.
1735, 16 maart. (in de marge: Chercher in de Beerta en hamrik). Toegang 1, inventarisnummer 173
Woensdag den 16. Maert 1735.
Ter instantie van Jan Takens mede pagtenaar van ‘t Gemaal in de Oldampten, hebben de Heeren Gedepden geaccordeert de verplaatsinge van de Chercher van Beerdsterhamrik na de Beerta, en in de Beerdster hamrik wederom tot Chercher geapprobeert Pieter Boldewijn en zijn Vrouw Doetien Jans welke den Eed ter Vergaderinge
hebben gepræsteert.
Woensdag den 3. April 1737.
Toegang 1, inventarisnummer 175
Tusschen Jacob Jans Mulder tot Sandeweer à Focco Hoijkes Sarrijs getuige, Jan Takens mede pagter van den
impost van ‘t Gemaal in Hunsingo q. partie Ged., Is in actis getekent dat de getuige den Eed heeft gepraesteert,
en de positien in collegio zijn geexhibeert, en is de partie ten zijn versoeke salf regtens gelaten quo ad dieta testis.
Jovis den 18. April 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Op het versoek van Jan Takens en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in Huns. quart. Hebben de Heeren Gedep.
Andreas Wijnstok aangestelt tot Chercher bij de molen tot Middelstum, en den Eed daar toe staande doen
praesteren.
Maandag den 20. Maij 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Is in actis geteikent dat Pieter Jans en zijn huisvrouw Trijntje Ottes, als nieuws aangestelde Chercher en Cherchersche bij de hoge molen tot Winschoten den Eed ter vergaderinge hebben afgelegt.
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Dingsdag den 21 Maij 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Is in actis geteikent dat Tietien Wierts als aangestelde Cherchersche tot Wetsinge den Eed ter vergaderinge heeft
afgelegt.
De Heeren Gedep. hebben de verplaatsinge van de Chercher tot Schouwerzijl na Eenrum, en de Cherchersche
van Eenrum na Schouwerzijl geaccordeert.
Woensdag den 22 Maij 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Tusschen Jacob Jans Mulder Imp. contenderende tegen Focke Hoikes Chercher getuige, Jan Takens mede pagter
van ‘t Gemaal in Hunsingo qr. partie Ged. ten einde de Getuige onder Eede soude moeten verklaren op sodane
positien, als hem zullende worden voorgestelt, rakende de questie tusschen hem en Jan Takens mede pagter van
‘t gemaal in Hunsingo quart. De Ged. partie versogte hier tegens cassatie van het uitgebragte mandaat, ter oorsake dese Getuige als Chercher in deese zake van de bevindinge van dese fraude aan den pagter attestatie hadde
gepasseert en daar benevens mede een attestatie afgegeven aan den Imp. welke daar mede niet vergenoegt zijnde, dese selve getuige reeds mandaat van getuigenisse hadde gesonden, waar op de Getuige ook beëedigt was, en
op positien sijne verklaringe hadde afgelegt, en daar mede deselve eenmaal als Getuige zijnde gebruikt in deselve sake niet weder konde met een nieuw mandaat tot het nieuws verklaren op een nieuwen Eedt worden geroepen, het welke de weg soude banen tot het uitrekken van de processen, en groote vreese voor maineed aanbrengen. De Imp. zijn vorige inhaerende, sustineerde dat de Getuige wel in deselve sake ten tweden maal verklaringe
konde doen, wanneer sig in de Eerste maal niet klaar genoeg hadde geëxpliceert, geblijkende sulx uit het Eerste
boek 91. art. des Oldampster Landregts, het welke te noodsakeliker was in desen, om dat de getuige sig in de
eerste verklaringe niet duidelik genoeg geexpectoreert hadde, zijnde van grote aangelegenheit dat de waarheid
der zake openbaar wierde, alwaar om de nadere verklaringe geoorlooft was, gelijk uit Farina ins en Ant. Mattheus aantoonde, versoekende, dat bij aldien over dit Mandaat enige bedenkinge mogte vallen, deese zake aan de
Heeren Gecom.den mogte worden gewesen, om de getuige nopens zijne verklaringe nader te verstaan, op dat de
waarheid wierde aan den dag gebragt.
De Ged. partie insisteerde als nog de cassatie van dit mandaat, om dat nooit na regte geoorlooft was een en deselve getuige over de selve zake, [etc. etc. etc.]
Door de pagtenaar Jan Takens per adv. zijnde voorgedragen, dat wegens Jan Jacobs Mulder wierde voorgegeven,
dat de Chercher Focke Hoijkes zijne attestatie niet hadde verteekent, versoekende dat deselve daar over mogte
verstaan worden, begerende sulken Laster op sig niet te laden, en sig met sulke blijken te behelpen; waarop de
Chercher Focco Hoijkes binnen geeischt en hem des pagtenaars attestatie zijnde getoond, heeft verklaart deselve
bij hem vertekent te zijn, het welke aldus in actis is geteikent.
Donderdag den 6 Junij 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Op het gemoveerde ter Vergaderinge: Hebben de Heeren Gedep. na gehoudene deliberatie goedgevonden en
verstaan, dat aan het part. compt. en de collecteurs te Lande van het bekentmaken van het gebroken koorn tot het
stoken van de Molen af te halen een biljet zal worden gepasseert en uitgelangt; waar voor aan de commijsen,
clerquen of collecteurs een Str. bij de bekentmakinge zal worden betaalt, sonder meer. Zullende hiervan bij placcaat worden kennisgegeven.
Jovis den 13. Junij 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Gedep. hebben aan Jan Takens en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal over de prov. de verplaatsinge van
de chercher van de Scheemda na Scheemter hamrik geaccordeert
- van Scheemter hamrik na Wagenborgen ad idem
- van Wagenborgen na Nieuwolde ad idem
- de aanstellinge van Otto Arents en desselfs vrouw Hilligie Harms tot chercher en cherchersche in de Scheemda
ad idem
- van Geert Hebels en zijn vrouw Aagtie Luities tot chercher en cherchersche tot Woldendorp ad idem
- de verplaatsinge van de chercher van Lutkegast na Grijpskerk ad idem
- de aanstellinge van Frerik Clasen en Hindrikien Benes tot chercher en cherchersche tot Lutkegast ad idem.
Maandagh Den 21. October 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Op het versoek van de collecteur van Leermens ten einde de stoker Geert Jacobs onder zijn collect wonende,
aldaar zijn coorn mogte aangeven en verimposten, zijnde geapostilleert den 14 Febr. 1737, dat de gerequireerde
wierde geordonneert om zijn coorn ten collect van Leermens te verimposten ten zij eenige redenen ter contrarie
mogte hebben, welke de gerequireerde vermeende, dat zeer overvloedigh hadde, omdat alleen tot Leermens en
op het Zant een Molen was, reets twee jaren bij het collect van het Zandt na zijne verhuisinge tot Leermens hadde gecontinueert nu ontijdigh niet van daar konde gebragt worden, als zijnde hem zeer ongelegen om dat het
collect van Leermens verre ja wel een quartier uir gaans verder dan het collect van het Zandt van zijn Huis was,
waar omtrent bij placcaat van den 30 Jan.rij 1736 tot commoditeit van de ingesetenen in sulke gelegentheeden
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permissie was vergunt, alwaar om versogte, dat, in dit versoek mogte worden gedifficulteert. De Requirant
versogte hier tegens dat bij de afgegevene Apostille mogte worden gepersisteert ter oorsaake dat het gemelte
placcaat mede bragte, dat ider zijn coorn soude verimposten ter plaatse daar hij woonde, en dat de overtekeninge
van het eene collect na het andere alleen wierde toegelaten in cas de Molen verre afgelegen was, dat het coorn bij
quade wegen de[r]waarts niet conde gevoert worden, ‘t welke op de collecteurs huisen geen plaats hadde
voo[r]namentlijk in desen, daar de distantie in desen zoo veel niet verscheelde, konnende hem de continuatie van
Twee Jaren niet voordelig wesen om dat sulx tegen de Wett hadde gedaan. Met Wijderen hin. inde Hebben de
Heeren Gedep. bij de afgegevene Apostille van den 14 Febr. 1737 gepersisteert.
Martis den 29. October 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Is in Actis getekent dat op het versoek van de pagtenaren van het gemaal in de Stadt Casper Adriaans en Harmannus Jij de Beide Molens van de Drie Molendrift, den Eedt daar toe staande hebben afgelegt.
Donderdagh den 5 Decemb. 1737
Toegang 1, inventarisnummer 175
Praesid. De Heer van Farmsum
Praes. De Heeren
Alle Heeren uitgenomen De Heer Conringh
Op het geproponeerde van de Heeren Gecom.den tot de Zaken van het Wester Quartier; Hebben de Heeren Gedep.n aan de Luit.nt Barklagh annemer van verscheide reparatien aan Cherchers Hutten so in het Oldampt volgens bestek van den 19 September 1737 No. 6. Een Hondert gls. Overbouw volgens Hoogh gem. Heeren gemaakte begrotinge geacoordeert, waarmede het voors. bestek zal worden vergrotet.
1737, 7 december
Toegang 2, inventarisnummer 1013
in de marge: Hutten van cherchers op de grenzen der provincie
De Heeren van de Stad vereenigen zich met het rapport over het bouwen van hutten en het stellen van cherchers
op de meest geëxponeerde plaatsen aan de grenzen der provincie; de Heeren van de Ommelanden hebben het in
advijs gehouden.
Mercurii Den 19 Februari 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Gedep.n hebben tot Chercher van de Meulen bij het Tugthuis aangestelt Albert Geerts, welke dese
Cherchersplaatse bij continuatie van de Vrouw tegenwoordig bij de Meulen aldaar zijnde, sal mogen laten bedienen, en geduirende de volgende drie Jaeren eene Summa van vijfendertigh gls. Jaarlijx an de andere Domestiquen van de Raads Heer Helmolt tot zijn Ed. dispositie uit te keeren.
Jovis den 20 Februari 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
Is in actis geteekent, dat Albert Geerts Nieuwe aangestelde Chercher bij de Meulen omtrent het Tuchthuis, den
Eedt van Suiveringe en op de Functie staande heeft afgelegt.
Donderdagh Den 20 Meert 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Gedep. hebben ten versoeke van de pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Oldampt en Fivelingo Quartier de
verplaatzinge van Cherchersche van Schildwolde na Woldendorp na Termunten geaccordeert.
Is in actis geteekent, dat Chercher Jan Hindriks en Jacomina Jans in Beerter Hamrik den Eedt daar toe staande is
afgelegt.
Saturdagh den 22 Meert 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Gedep. Hebben na gehoudene deliberatie goet gevonden en verstaan de Cap. Gew. Crull te gelasten,
om met kennisse van het E.E. Gerigte ter plaatse, Frerik de knegt van Cornelis Jans Vrouw Molenaarsche bij de
Tweede Molen bij de Cranepoort wegens insolentsie aan de Cherchersche gepleegt te appreheneeren en in confinatie op het Geweldigen Hoff te brengen.
Jovis den 27. Maart 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
Is in actis getekent, dat Antje Peters Huisvrouw van Leendert Smeding, als Nieuws aangestelde Cherchersche tot
Schilwolde door Jan Takens en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, den Eedt daar toe staande heeft afgelegt.
Lunae den 21. April 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Stadhouder en Gedep. hebben op het versoeke van Jan Takens als pagtenaar van het Gemaal in Fivelingo Qr. de verplaatzinge van Chercher van Ten Post na Losdorp geaccordeert.
- Jacob Hagens en zijn vrouw tot Chercher tot Ten Post - - - ad idem
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Lunae den 5 Maij 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
Alsoo uit de genomene informatien genoegsaam heeft geconstreert, dat eenen Frerik Jans oudt ongeveer 30 jaren
geboortigh uit de Graafschap Benthem, dienende als kneght bij de Molen van Cornellis Jans Wed. omtrent Crane
Poorte tegenswoordigh gevangen op het Geweldigen Hoff op den 21 Martij Jongs een stuck hout van de Meulen
heeft laten vallen wanneer de Cherchersche daar onderstonde met eene quade intentie gebleeken uit zijne woorden, die volgens getuigenisse heeft laten ontfallen, dat hij et de Cherchersche wel soude afleren dat zij niet weer
in de Meulen soude komen. Dat hij geconfineerde hem verders heeft onderstaan, op den 30 April Jongst De
gecommitteerde van de Pagtenaren Ed. zardt Tonnis wanneer deselve in ‘t bedrijff van sijn Ampt op de Molenberghs wal an te tasten, ter neer te smiten en in de modder om te keeren tot dat door de wagt van de verdere
injurien wierde verhindert. Welke ondaden aan een Cherchersche en Gecommitteerde der pagtenaren gepleegt na
de Wetten ten hoosten strafbaar. Hebben de Heeren Gedep. nogtans gratie voor rigeur van rechte gepraefereert,
desen Frerik Jans gecondemneert in de costen en misen van Justitie, om na betalinge van deselve door twee
Stokknegten over de punterbrugge uit de provincie voor den tijd van twee Jaren, daar niet weder zal moogen
inkomen met intimatie so inwendigh voors. tijdt hem mogte onderstaan daar aan te contravenieeren als dan
swaarder sal worden gestraft.
Vriedagh den 9 Maij 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
Alsoo uit de genomene informatien consonante depositie van verscheijde getuigen, so in confrontatie als anders
den Rechte genoegsaam is gebleeken, dat op Sondagh den 20 April Jongst, wanneer ses Cherchers geassisteert
met ses Soldaten eenige smockelaars op het Wildervankster veen waren geattrapeert en door een te samen rotte
menigte van allerhande personen de gevangenen de pagtenaren weder waren ontweldigt eenen Frerik Willems
Croese geboortigh uit de Wildervanck oudt omtrent Dertigh Jaren, tegenswoordigh gedetineerde op het Geweldigen Hoff, aldaar is bevonden te sijn geweest, den voornaamsten autheur en opstoker van die onbehoorlijke
vergaderinge sijnde in de eerste koppel voor aangeweest, en het tumult aan de gangh gebragt, hebbende, niet
alleen het volk aangehitsts, door woorden, zij souden maar toesmijten of goijen en sigh weeren en toevallen en
uitkomen en haar best doen, zij konden de pagtenaren met haar assistentie wel meester worden, en tegens de
vreemde arbeiders in een groot getal aldaar bij elkander sijnde gehaalt gesegt Jongens sullen wij de gevangenen
daar laten, daar bij voegende slae de Duivels maar Doodt met stok en met steen en daarenboven met werken
sodanigh boven andere heeft uitgemunt, dat op de Molembergh eene soldaat Caarl Winsemius met een halve
baksteen heeft gesmeeten, en deerlik heeft gewont, dat deselve een geruimen tijdt als voor dood heeft gelegen,
behalvan dat door dese geattrapeerde menigte de Cherchers en Soldaten, na dat haar de smokkelaars waren ontweldigt, in de Cherchers Hutte zijn gedrongen, en daar in door het ruineren van vensters en glasen en het oplopen van de deur in hare personen zijn geinsulteert geworden. Twelke sijnde zaken en feiten begaan tegen de
gemeene ruste nuttigheit en welvaart, ook tegens pagtenaren en Militie van den Staat over sulx na de Wetten
strafbaar aan den hals.
Hebben De Heeren Gedep. nogtans in desen uit gratie den geconfineerde van de gemeriteerde tevens straffe
absolveerende denselven gecondemneert, om door den scherpregter aan een paal bij de Cherchers Hutte ter
plaatse, daar de faiten sijn gepleegt in de Wildervank ad hunc actum te stellen strengelijk met roeden te werden
gegeesselt. Voorts denselven voor al sijn leven bannende uit dese prov. het Landtschap Drenthe en Westerwoldinge Landt, met intimiatie indien daar in ‘t eenigertijdt weder soude werden bevonden alsdan swaarder sal werden gestrafft.
Maandagh Den 12 Maij 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Gedep. hebben na gehoudene deliberatie goet gevonden en verstaan de secretaris praesent te commiteeren, om bij de Heer Preaesident van de Stadt te versoeken, ten einde de Scherpregter met zijne dienaars
mogten worden verleent om een criminele sententie van desen collegie te executeeren op Vriedagh naast komende in de Wildervank.
- , dat aan den Heere Drost der Oldampten bij Missive zal worden kennisse gegeven, dat Haar Ed. Mo. tot afschrik van anderen geresolveert zijn den delinquant en meest kundige van het laaste tumult in de Wildervank bij
het ontweldigen van ses smockelaars ter plaatze van het dilict bij de Cherchers Hutte te laten straffen.
De Geweldige Cap. Crul wordt gelastet om de gevangen Frederik Willems Cruse op Vriedagh morgen met het
poorte sluiten met zijn stockknegt onder het escorte van de Militie na de Wildervank, alwaar de Justitie bij de
Cherchers Hutte zal geschieden te transporteeren, en van daar herwaars op het Geweldigen Hoff over te brengen,
om des anderen Daags met de schuite buiten de prov. te worden gebragt, zullende tot de eerste overbrenginge
een schuite in gereetheit zijn.
De Heeren Gedep. hebben na gehoudene deliberatie goet gevonden en verstaan te commandeeren, een Hooft
officier twee Capitains en de verdere nodige officieren met 200 mannen om op Vriedagh naast komende met het
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op gaan van de poorte, in de als dan gereedtleggende treckschuiten van hier na de Wildervank te vertreckken, tot
escorte en beveijlinge van de Justitie, die aldaar zal worden geexecuteert, alle hinder en belet af te keren, de
insultes voor te komen en in cas van oppositie gewelt met gewelt te keeren, en zo zulx op geene wijse voor te
komen is, het scherp te gebruiken, zullende dien dach de Dienaars van de Justitie wederom na dese Stadt herwaards escorteeren.
De Heeren Gedep. hebben na gehoudene deliberatie goet gevonden en verstaan den artilleriemeester A. L.
Gruijs te gelasten, om an 200 Man ider tot 12 patronen het nodige pulver en koegels uit te leveren, als mede aan
de schuite na de Wildervank op Vrijdagh naastkomende met het opgaan van de poorte twee spaden of schoppen
te laten besorgen.
Saturdagh Den 17. Maij 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
De Heeren Gedep. hebben na gehoudene deliberatie goet gevonden en verstaan, dat de acte van den 13 desen in
zo verre zal worden gealtereert, en de Cap. Crull gelast, om de gevangen Frerik Willems Cruse zo buijten dese
prov., Drenthe en Westerwoldingelandt, gebannen is, op naasten Maandach vroegtijds met een treckschuite na
het strobos buiten de prov. te brengen.
(in de marge: Refere den 15 Maij 1738)
Is in actis getekent dat Brugt Hindrix als nieuws aangestelde cherchers door Jan Takens en cons. pagtenaren van
‘t Gemaal in de Oldampten, in de Beerta, den Eedt daartoe staande heeft afgelegt.
Donderdagh den 29 Maij 1738
Toegang 1, inventarisnummer 175
Is in actis geteekent dat Willemtien Lodewijks Huisvrouw van Brugt Harms als cherchersche in de Beerta, den
Eedt daartoe staande heeft afgelegt.
Dingsdag Den 18 November 1738
Toegang 1, inventarisnummer 176
Praesid. De Heer Tjassens
present
Van Iddekinge, Van Bloemersma, Berghuijs, De Marees, Willem Warners Olderman en Heuvelingen van de
Molenaars, De Pagtenaars en Cherchers
Willem Warners en Cons.ten Olderman en Heuvelingen van de Molenaars alhier in de Stad, bij Requeste hebbende versogt, tegens de Pagtenaren en Cherchers gemainteneert te mogen worden bij de Resolutien en Acten
van desen Tafel op den 20 Junij 1722 en 13 Febrij. 1731 gepasseert in conformite het 6 Art. van de Cherchers
Instructie.
De Pagtenaaren hier tegens allegeerden dat de molenaars haar onderstonden de Cherchers tijdelijks tegens de
Wetten te beswaaren, nog onlangs sulks veel malen hebbende getoont en an de Cherchers gevergt, veele nagten
agter malkander schoon er geen wind was, en derhalven niet kosten werden gemalen, tot plaisier van de meulenaars, die ondertusschen in haare meulens gerust gingen leggen slapen, te moeten waken en braaken, en also
tegens de ordonnantie gefatigeert substineerende dat aan geene Cherchers behoorde te werden gevergt de meulen
tot dienste van de Mulder des nagts open te houden. Wanneer er wegens defect van wint niet koste werden gemalen, sijnde voor t overige en Pagtenaar in ‘t geven van een billet en Chercher in het ontsluiten der meulen
altoos paraat de Mulder indien hij maar wint hadde en also koste malen te gerieven.
De Molenaars insisteerde de Wet, vermeienende, dat de Chercher in extra ordinarisse voorvallen sijn functie
verpligt is waar te nemen, en dat de Resolutie van den 13 Febrij. 1731, wel expresselijk dicteerde, dat de molenaars bij nagte willende malen haar stiptelijk mogen reguleeren na het 6ste Art. van de Cherchers Instructie en
Resolutie van den 20 Junij 1722 en de molen ongeslooten mogen hebben waar op de Cherchers en Gecommitteerden den Pagtenaaren gehouden sullen sijn te vigileeren en oppassen, en dat et aan de Pagtenaaren en Cherchers niet behoorde te staan om onder protext van defect van wind, dewijl deselve schielijk kan opkomen het
ontsluiten van de Meulens te weijgeren. Met wijderen.
Hebben de Heeren Gedeputeerden onvermindert de voorige ordonnantien hier nevens verstaan, dat in cas van
stilte de wind wakkerende de Pagtenaaren sullen sijn en blijven gehouden aan de Molenaars te geven een billet
op welke de Chercher mag en gehouden is, de molen te openen, en in cas van weijgeringe zal de Molenaar sig
des anderen daags daar over moeten adresseeren bij de Heer Praesident in dert tijd, om bij ondervindinge van
onredelijke weijgeringe ten Laste van de pagtenaar en Chercher daar in te worden gedisponeert.
(in de marge: Roelf Harms en Tijmen Roelfs als Cherchers tot Niezijl)
Is in actis geteijkent, dat Roelf Harms en desselfs soon Tijmen Roelfs, als nieuws aangestelde Cherchers tot
Niezijl door Jan Takens en cons. als Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, den Eed, ter vergaderinge
hebben gepraesteert.
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Dingsdag den 25 November 1738
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Pieter Tijmens als Chercher tot Nijkerk)
Is in actis geteijkent, dat Pieter Tijmens als mede nieuws aangestelde Chercher tot Nijkerk ten versoeke van G.
G. Hofkamp als als Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, den Eed daar toe staande ter vergaderinge
heeft gepresteert. Voorts verstaan dat desselve, nevens de tegenwoordige Chercher, de Cherchers plaatse met
malkanderen aldaar sullen waarnemen, en het Tractement te samen genieten.
Donderdagh den 23 April 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Sikke Sikkes en Vr. als Chercher en Cherchersche te Suidb)
Ten versoeke van Jan Takens als Pagtenaar van ‘t Gemaal in de Oldeambten. Hebben de Heeren Gedeputeerden
de aanstellinge van Sikke Sikkes en sijn Vrouw Geesjen Hindriks, als Chercher en Cherchersche te Suidbroek
geapprobeert, en hebben denselven voorts den Eed daar op staande gepresteert.
Woensdagh den 10 Junij 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Chercher en Cherchersche te Middelstum angestelt)
Ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, Hebben de Heeren Gedeputeerden de aanstellinge van Jan Poppen en sijn huisvrouw Geertruid Regniers als Chercher en Cherchersche tot Middelstum geaccordeert en is voorts door denselven het Eed daar toe staande ter vergaderinge
afgelegt.
(in de marge: Verplaatsinge)
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier geaccordeert de
verplaatsinge van de Chercher van Middelstum na Uithuisen.
- van de Chercher en Cherchersche van Uithuisen na Warfum ad idem.
Maandagh Den 15 Junij 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Bode Jager gelast)
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Provincie Bode Harmen Jager om seeker acte van verplaatsinge tusschen
de Chercher van Uithuisen en die van Warfum bij onsen collegio ter instantie van de Pagtenaaren geordonneert,
aan de Wedman van Warfum alsmede Chercher aldaar zijnde te insinueeren, ten einde deselve opsigt deses moge
delogeren.
Maandagh Den 20 Julij 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
Ten versoeke van Gerrit Gerrits Hofkamp en cons. Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier. Hebben de
Heeren Gedeputeerden de aanstellinge van Albartus Homan en Harmina Seslaar, als Chercher en Cherchersche
tot Marum geapprobeert en is voorts door denselven het Eed daar toe staande ter vergaderinge afgelegt.
Donderdagh den 23 Julij 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Schelte Scheltes en Vr. Chercher en Cherchersche te WesterEmden)
Ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier. Hebben de Heeren Gedeputeerden de aanstellinge van als Schelte Scheltes en Fokkij Bileveld Chercher en Cherchersche te
Wester Emden geapprobeert en is voorts door deselven het Eed daar toe staande gepraesteert.
Maandag den 10 Augustij 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Hopman van der Haven gelast)
De Heeren Gedeputeerden hebben na gehoudene deliberatie goetgevonden de Hopman van der Haven te gelasten
om alle Cherchers Hutten in de geheele Provincie te visiteeren, en de defecten daar van op te tekenen, en aan de
Heeren Gecommitteerden van de respective Quartieren te overhandigen.
Donderdagh Den 17 September 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Mulder van de Seerijp gelast)
Op het Requst van de Ingesetenen van de Seerijp houdende klagten over de Mulder ter plaatse, dat zijne molen
niet behoorelijk in staat houd maar deselve in veele deelen laat vervallen, en bovendien de Ingesetenen bij de
molen te doen hebbende kwade bejegingen en dreigementen toevoegt in plaatse van behoorelike expeditie van
haare granen als is het dat weer en wint bequaam is. Waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden de mulder van het Caspoel de Seerijp geordonneert en gelast, om sijn gemelte molen ten dienste van
geseijde Carspel volkomen goet en in ordre zal brengen voor den 1 Nov. naastkomende, voorts den selven welernstig door deesen ingesegt en gelast om nu voortaan en ten allen tijden de Ingesetenen die bij zijn molen werk
hebben met alle beleeftheijd te bejegenen en derselver granen na behoren te malen sonder in het geringste daar
aan met woorden of werken te contravenieeren of dat daar in tot sijn groot leedwesen sal worden voorsien. En
sal den mulder op zijne kosten hiervan Extract tot sijn narigt worden gelevert.
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Maandagh Den 2 Novemb. 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Eed van de Chercher).
Alzo ten versoeke van de Chercher van de beijde Crane Poorten Meulens en de pagtenaaren van ‘t Gemaal in de
Stad Jan Tijmens en desselfs Huisvrouw Swaantien Clasens als provisioneele Chercher en Cherchersche den Eed
hebben afgelegt. Is sulks getekent.
Woensdagh Den 11 Novemb. 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Hindrik Everts en Vr. Chercher en Cherchersche)
Is in actis geteijkent, dat Hindrik Everts en desselfs vrouw Grietie Alberts als Cherchers en Cherchersche te
Warfum, ten versoeke van de Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier den Eed daar toe staande, ter
vergaderinge hebben afgelegt.
Donderdagh Den 19 Novemb. 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Collector van Suidhorn gelast)
Ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier. Hebben de Heeren
Gedeputeerden de Collector van Zuidhorn gelast om de beijde Cherchers bij de molen van Niekerk, sijnde 15
weeken Tractement ten agteren, also het collect aldaar zo veel niet opbragte, dat daar uit de Cherchers haar Tractementen konden worden betaalt, haar tractement te voldoen, en daar in tot Nieuw Jaar of wederseggen te continueren.
Donderdagh Den 17 Decemb. 1739
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Cherchersche te Nijbert)
Is in actis geteijkent, dat Wilhelmina Sandhorst wed. Steenbreker ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo en Wester Quartier, als Cherchersche te Nijbert, den Eed daar toe
staande, ter vergaderinge heeft gepresteert.
(in de marge: Verplaatsinge van Cherchers)
Ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons.ten Pagtenaaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo en Wester Quartier.
Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Cherchers van Nijbert na Ulrum geaccordeert.
- van Ulrum na den Andel ad idem.
Vriedagh Den 8 Januarij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Cherchersche te St. Annen)
Is in actis geteijkent, dat Sijtske Jans als Cherchersche te St. Annen, ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, den Eed daar toe staande, ter vergaderinge heeft gepraesteert.
Saturdagh Den 23 Januarij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 176
(in de marge: Placcaat over Maal-loon)
De Heeren Gedeputeerden hebben na gehoudene deliberatie goetgevonden en verstaan dat alle Mulders te Lande
bij placcaat sal worden verboden eenig meerder Maal-loon als bevorens gebruikelijk van de Ingesetenen te vorderen.
Maandagh Den 29 Februarij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Mulder bij Crane Poorte gelast).
Op het geproponeerde van de Adc.t Provinciaal: Hebben Heeren Gedeputeerden hebben na gehoudene deliberatie goetgevonden en verstaan den Mulder bij Crane Poorte wel ernstig te gelasten, om den Chercher bij gemelte
Molen onverhindert zijn werk te laaten doen, en nimmer meer nog op de Molen of eenige andere plaatsen den
selven met woorden of werken qualik bejegenen of eenigsints moeijelik te zijn, of dat daar in tot zijn groot leedwesen sal worden voorsien.
Donderdagh Den 18 April 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchersche tot Thesinge).
Is in actis getekent, dat Eltie Eppes als mede Cherchersche van Thesinge de Cherchersplaats aldaar nevens den
tegenwoordige Chercher, zullende bedienen ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal
in ‘t Fivelingo Quartier, den Eed, ter vergaderinge heeft gepraesteert.
Donderdagh Den 12 Maij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Chercher tot Niebert Eed gedaan).
Is in actis geteijkent, dat Harm Onneken als Chercher van ‘t Niebert, ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, den Eed, daar toe staande heeft gepraesteert.
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Donderdagh Den 9 Junij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchers).
Is in actis geteijkent, dat Albert Miedendorp en Wilhelmina Dijkhuisen als provisionele Chercher en Cherchersche bij de Molen van Botteringe Poorte, ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Stad etc., den Eed, daar toe staande hebben gepraesteert.
Maandagh Den 4 Julij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Mulder van Zuidhorn gelast).
De Heeren Gedeputeerden ordonneren de Mulder te Suidhorn om binnen vier weeken zijne Molen gangbaar en
in volkomene ordre te brengen om de Bakker en Ingesetenen bequamelik in het malen te gerijven, of dat bij
verdere versuim door de Heeren Gedeputeerden daar in nader zal worden gedisponeert.
Donderdagh Den 11 Augustij 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchers te Westeremden).
Is in actis getekent, dat Jan Siabbes en Jantien Andries de Eed als Cherchers te Wester Emden ter vergaderinge
hebben afgelegt.
Maandagh Den 5 September 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchers te Midwolmer Hamrik Eed gedaan).
Is in actis geteijkent, dat Hindrik Wessels, en desselfs vrouw Bregje Louwes als Chercher en Cherchersche van
Midwolmer Hamrik ten versoeke van Dan. Bevereng en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in beijde Oldambten,
den Eed, daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Donderdagh Den 22 September 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchers te Visvliet).
Is in actis geteijkent, dat Jan Hindriks Homa den Eed als Chercher van Visvliet, ten versoeke van Jan Takens en
cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, ter vergaderinge heeft gepraesteert.
Donderdagh Den 15 Decemb. 1740
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Chercher).
Is in actis geteijkent, dat Johannes Jans als Chercher tot St. Annen ten versoeke van de Pagtenaren van ‘t Gemaal
in ‘t Fivelingo Quartier, den Eed daar toe staande heeft gepraesteert, om deese Cherchers plaats nevens zijn
moeder te bedienen.
Dingsdagh Den 10 Januarij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Conventie van de af en angaande Pagtenaren van ‘t Gemaal, over de in anpegel bevondene Stijfsel).
Alzo tusschen de af en aangaande Pagtenaren van het Gemaal eenig verschil was ontstaan over nog in anpegel
bevondene stijfsel tot omtrent vijftijn lasten waarvan bij tijd afschrijvinge na buiten werdende gedaan den Impost
van ieder last ter somma volgens Resolutie bepaalt moet werden voldaan uit den Impost van ‘t Gemaal in het
lopende jaar, waar van den Impost in ‘t voorleden jaar bij de pagter is ontfangen, [etc. etc. etc.]
Hebben de Heeren Gedeputeerden na gehoudene rapport der Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier en gehoudene deliberatie boven gem. Conventie approberende verstaan, dat het selve also in actij sal worden geteijkent.
Maandagh Den 6 Meert 1741
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Chercher te Grijpskerk).
Is in actis geteijkent, dat Claas Derks en desselfs huisvrouw Etijn Gaukes als Chercher en Cherchersche te
Grijpskerk ten versoeke van Thies Mees en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, den Eed daar
toe staande hebben afgelegt.
Donderdagh Den 23 Meert 1741
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchers).
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van Thies Mees en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester
Quartier, de verplaatsing van de Cherchers van Zuidhorn na Lutke gast geaccordeert.
- van Lutkegast na Zuidhorn, ad idem.
Donderdagh Den 30 Maart 1741
Toegang 1, inventarisnummer 177
(in de marge: Cherchers).
Ten versoeke van Thies Mies en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier hebben de Heeren Stadhouder en Gedeputeerden, derselver versoek om de Chercher van Opende na Garnwert te verplaatsen, en inplaats
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van de gewesen Chercher tot Opende wederom aan de stellen Mekke Dates en Aaltien Tonnis, aan de Heeren
Gecommitteerden van het Quartier met de Secret. gewesen met authorisatie om in desen te dissoneren. En hebben de Heeren Gecommitteerden Hooggemelt de voorschr. verplaatsinge geaccordeert, en Mekke Dates en Aaltien Tommis desselfs Huisvrouw tot Cherchers te Opende den Eed doen afnemen.
Donderdagh Den 13 April 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Chercher en Cherchersche te Zeerijp)
Is in actis getekent, dat Jan Hofkamp en desselfs Huisvrouw Siberdina Crijgsman, ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, als Chercher en Cherchersche in de Seerijp den
Eed daar toe staande hebben afgelegt.
Maandagh Den 17 April 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Molenaars over het wegen van stookkoorn gelast)
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de saken van de Stad, welke volgens Apostille Commijsoriaal van den 6en 10den deser hadden geëxamineert de Requesten van de gesamentlijke Molenaars deser Stad
houdende versoek, ten eijnde van het wegen van het koren tot het stoken mogten wesen bevrijd, en dat het op
d’oude voet mogte blijven, om redenen, dat haar ondoenlik zoude zijn een plaats onder de molen tot het ophangen der schalen aan te wijsen voornamentlik in de standermolens, om dat dikwijls met koorn vervult zijnde daar
toe gene plaatse was, alsmede dat het geseijde koorn een uir na de aangevinge op de molen zoude moeten verblijven eer het mogten malen t welke onmogelik was, also de tijd, tot het koorn alom af te halen niet konde bepalen, en somwijlen daardoor de bequame tijd om te malen voorbij gaan, tot haar groot nadeel, alsmede geëxamineert het Request van de Pagtenaren van de Brandewijn, versoekende dat bij het placcaat, ordonnerende de voorschr. weginge van het stookkoorn mogten worden gemainteneert en hier omtrent voorschr. partijen van weeskanten verstaan. Hebben de Heeren Stadhouder en Gedeputeerden de Heeren Gecommitteerden voor haar genomene
moeijte bedankende de mulders geordonneert om de weginge van het stookkoorn zo als bij het Placcaat is gestatueert te moeten gedogen en daartoe plaatse aan te wijsen sonder dat de schalen daar altoos zullen blijven hangen, maar na de gedane weginge aan de Cherchers hutte worden gebragt, en bewaart. Dog omtrent de bekentmakinge van de uire het placcaat in so verre gealtereert, dat de mulders als met het stookkoorn aan de molen komen, daar van kennisse aan de Chercher zullen geven, na welke bekentmakinge het uir zal beginnen te lopen en
na drie uir zal zijn gepasseert, de mulder met het malen zal mogen voortvaren.
Vriedag den 5 Maij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Chercher van Niekerk)
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van het Wester Quartier, welke volgens Apostille
commissoriaal van den 30 Meert 1741 hadden ondersogt het Request van Hindrik Schol chercher te Niekerk,
houdende versoek, dat hem het volle cherchers tractement mogte worden voldaan also de bij chercher van daar
was vertrokken en de molen weder gangbaar, en daar over mede de Pagtenaar van het gemaal verstaan. Hebben
de Heeren Gedeputeerden des remonstr. versoek geauthoriseert en de collector van Zuidhorn geauthoriseert en
gelast den remonstr. het agterwesende gehele cherchers tractement te voldoen, zullende vervolgens zijn tractement van de collecteur van Niekerk, moeten ontfangen, en deselve molen zo veel niet opbrengende, hem evenswel daarmede moeten vergenoegen.
Donderdagh den 22 Junij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchersche)
Is in actis geteijkent, dat Elisabeth Popkes wed. van Gerardus Muller ten versoeke van Hindrik Harms en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, als Cherchersche te Farmsum, den Eed daar toe staande heeft
afgelegt.
Donderdagh den 6 Julij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers te Midwolmer Hamrik)
Is in actis getekent dat Derk Meij en Catharina Jans als Chercher en Cherchersche te Midwolmer Hamrik ten
versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambt den Eed daar toe staande hebben
afgelegt.
Donderdagh den 10 Augustij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers tot Bedum)
Is in actis geteijkent dat Elle Thies en desselfs vrouw Lammegijn Reinders als Chercher en Cherchersche tot
Bedum ten versoeke van Suffridus Veltink en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, den Eed
daar toe staande hebben afgelegt.

116

(in de marge: Verplaatsing van Cherchers)
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van Suffridus Veltink en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t
Hunsingo Quartier, de verplaatsinge van de Cherchers van Bedum na Uithuisen geaccordeert.
- van Uithuisen na Oosternieland ad idem.
- van Oosternieland na Wetsinge.
(in de marge: Chercher te Zuidbroek)
Is in actis geteijkent dat Harm Pieters als Chercher te Zuidbroek, ten versoeke van Roelf Pieters en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in de beijde Oldambten, den Eed daar toe staande heeft afgelegt.
Donderdagh den 17 Augustij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers te Scheemder Hamrik)
Is in actis geteijkent dat Jan Elfrink en desselfs vrouw Helena Samuels ten versoeke van Fokko Hoen en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in beijde de Oldambten, als Chercher en Cherchersche van Scheemder Hamrik den
Eed daar toe staande hebben gepraesteert.
Vriedagh den 18 Augustij 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Verplaatsing van Cherchers)
Ten versoeke van Suffridus Veltink en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in het Hunsingo Quartier: Hebben de
Heeren Gedeputeerden geauthoriseert de verplaatsinge van de Chercher van Uithuisen na Wetsinge te mogen
doen.
1741 d. 2 oct.
Met attestatie van Lutkegast gekomen Frerik Claassen chercher (obiit), en huisvrouw Hindrikje Benes (obiit) bij
de Molen (1683 int ..?.. vertrocken nae de Nije Sijl)
Woensdagh den 29 Novemb. 1741
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Rapport van de Cherchers hutten aan Heeren Gecomm.den)
De Heeren Gedeputeerden hebben het schriftelijk rapport gedaan door de Commijs Provinciaal Uchtman angaande den staat der Cherchers hutten in de gehele Provincie gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden van
‘t Fivelingo Quartier, om het selve nader te examineren, doende van hare besoigne ter vergaeringe rapport.
1741, 12 december.
Ledematen van Uithuizen
De Saris Huis, (Broer Albers en Bauwke Eppes, beid litm. met atestas van Beem den 12 decmb 1741)
Maandagh den 12 Februarij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers te Woldendorp)
Is in actis geteijkent dat Pieter Pieters en Grietie Hebels als Chercher en Cherchersche te Woldendorp, ten versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambten, den Eed daar toe staande hebben
gepraesteert.
Maandagh den 26 Februarij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers te Winschoten)
Is in actis geteijkent dat Schelte Everts en desselfs huisvrouw Trijntien Jacobs als Chercher en Cherchersche te
Winschoten bij de lege molen, ten versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de beijde
Oldambten, den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
Saturdagh den 24 Meert 1742
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers te Niezijl)
Ter instantie van Thies Meijes en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, zijn tot Cherchers van
Niezijl aangestelt Tjeert Fokkes en desselfs soon Jan Sijmens, en hebben den Eed daar toe staande gepraesteert.
Donderdagh den 29 Meert 1742
Toegang 1, inventarisnummer 178
(in de marge: Cherchers te Cantes)
Is in actis geteijkent dat Bauke Jans als Chercher te Cantes ten versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren
van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, den Eed daar toe staande heeft afgelegt.
Maandagh den 9 April 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers te Farmsum)
Is in actis geteijkent dat Sikke Sikkes en desselfs huisvrouw Gesijn Hindriks als Chercher en Cherchersche te
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Farmsum ten versoeke van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, den Eed
daar toe staande hebben afgelegt.
(in de marge: Verplaatsing van Chercher)
De Heeren Gedeputeerden hebben aan G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, de verplaatsinge van de Chercher van Farmsum na Woltersum geaccordeert.
Donderdagh den 26 April 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Mulder tot Ulrum gelast)
De Heeren Gedeputeerden geinformeert wordende dat Jacob Aljes Mulder tot Ulrum door zijn aanhoudende
dronkenschap caspel-lieden niet na behoren koomt te gerieven tot zo verre dat somtijds de Bakkers selfs laat
malen, hebben geoordeelt hier in te moeten voorsien en tot dien eijnde de gemelte Mulder bij desen wel ernstig
doen waarschouwen hem voortaan tot het betragten van zijn werk in eene behoorlijke staat te houden, ofte dat de
Heeren Gedeputeerden bij nalatigheijd van zulks daarin tot zijn Leedwesen zullen moeten disponeren; wordende
genoemde Mulder voornamentlijk mids desen verboden zig te onthouden van door de Bakkers het malen te laten
doen
(in de marge: Cherchers te Leens)
Is in actis geteijkent dat Hindrik Wessels en zijn huisvrouw Bregje Lauwers als Chercher en Cherchersche te
Leens ten versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, den Eed daar
toe staande hebben gepraesteert.
Maandagh den 7 Maij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: anstellen van Cherchers te Losdorp commissoriaal)
Op het verzoek van Eijldert Cuitert en Cons. Pagtenaren van het Gemaal in het Fivelingo Quartier, om Ottens
Ottens en Lucretia Ottens als Cherchers van Losdorp aangestelt den Eed te doen staven, waar tegens - - - - de
tegenwoordige Chercher aldaar gehoort. Hebben de Heeren Stadhouder en Gedeputeerden desen tot nader ondersoek gewesen aan de Heeren Gecommitteerden van het Quartier met de Secret.
Maandagh den 4 Junij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Chercher, Bakker, Mulder en Ingeseten van de Zeerijp gelast)
De Gedeputeerde Staten van Stad Groningen en Ommelanden hebben op het rapport der Heeren Gecommitteerden van het Fivelingo Quartier goed gevonden verstaan de Chercher in de Zeerijp te ordonneren, om opregt,
getrouw en eerlik zijn ampt te bedienen, en den Bakker en Mulder aldaar, midsgaders alle Ingesetenen te gelasten, den Chercher van de molen, na behoren zijn werk en ampt te laten verrigten, en verbieden alle deselve den
Chercher aldaar met woorden of werken te laderen, verhinderen of qualik bejegenen, maar ter contrarie alle hulp
en bevorderinge doen, op de boete in het vijftiende art. van de Cherchers Instructie uitgedrukt. Zullende desen
tot ider narigt aan de Molen in de Zeerijp worden aangeslagen. Aldus gedaan ter vergaderinge in Groningen den
4. Junij 1742.
Saturdagh den 30 Junij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: anstellen van Cherchers commissoriaal)
Eildert Kuiter en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo, stellen tot haar Cherchers van Appingadam bij
de Noorder Molen aan Otte Ottens en desselfs huisvrouw Lucretia Bruins, versoekende dat deselve den Eed
daar toe staande mag worden afgenomen. Waar tegens door de tegenwoordige Cherchers zijnde versogt, dat eerst
in Commissie mogten werden verstaan. Is dese zake salvo jure aan de Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier
met de Secret. gewesen.
Donderdagh den 19 Julij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: anstellen van Cherchers commissoriaal)
Ten versoeke van Eijldert Cuitert als Pagter van het Gemaal in het Fivelingo Quartier, om te mogen desisteren
van zijn instantie om Otte Ottens en Lucretia Bruins, als Cherchers aan te stellen, also den Pagtenaar te na in den
bloede waren bestaande. Waar tegen uit name van Thije Jurriens wierde versogt, dat de Commissie hier over
gedecreteert mogte zijn voortgang gewinnen. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan dat
de Commissie eerst sal worden gehouden.
Ter instantie van G. G. Hofkamp pagter van het Gemaal in het Fivelingo Quartier ten eijnde Jacob Nagels wed.
in plaatse van Thije Jurriens als Chercher bij de Noorder Molen in Appingadam mogte answeren. Waar tegen
Thije Jurriens gehoord. Hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan dat de boven gedecreteerde Commissie eerst
sal worden gehouden.
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Donderdagh den 2 Augustij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers Eed)
Ten versoeke van G. Gerrits Hofkamp en cons. Pagtenaren van het Gemaal in het Fivelingo Quartier. Hebben de
Heeren Gedeputeerden geapprobeert de aanstellinge tot Cherchersche te Wirdum Grietie Tonnis weduwe van
Jacob Hagel en deselve den Eed doen afnemen.
(in de marge: Verplaatsinge van Cherchers)
- - - Deselve om de Chercher van Wirdum te verplaatsen bij de Noorder molen in Appingadam, also deselve was
Pagter van de Hoorngelden in het Fivelingo Quartier, waar tegen deselve voorgevende dat zijn vrouw zowel als
hij aldaar Cherchersche was, in dit versoek mog te worden gedifficulteert. Hebben de Heeren Gedeputeerden
desen tot nadere ondersoek gewesen aan de Heeren Gecommitteerden van het Quartier met de Secret.
Donderdagh den 23 Augustij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Chercher Eed)
Is in actis geteijkent dat Hindrik Egberts als Chercher bij de Hoge Molen tot Winschoot, ten versoeke van Fokko
Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambten, den Eed daar toe staande heeft gepraesteert.
Maandagh den 27 Augustij 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Chercher en Gecomm. verstaan)
De Heeren Gedeputeerden goetgevonden en verstaan, dat Schelte Everts Chercher bij de Lege Molen te Winschoot, en Pieter Boon te Winschoot, Jan Tammes en Dina de wed. van Hantje vol beijde in de Wildervank over
eenige zaken zullen worden verstaan, wordende deselve gedenuntieert, om daar toe naasten Donderdagh ten half
twee uiren des na de middags in Collegie te erschijnen.
Donderdagh den 13 September 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: oude Rosmolens te verkopen)
De Heeren Gedeputeerden hebben op de gedane propositie der Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier, welgemelte Heeren versogt en geauthoriseert een oude Rosmeulen in ‘t Laboratorium en andere oude materialen van
afgesleten houd, en verscheijde kleijnigheden in ‘t grote Magasijn door den Artilleriemeester De Valke aan de
meest biedende door de vendumeester deser Stad te laten verkopen.
Donderdagh den 20 September 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Verplaatsing van Cherchers)
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek van G. G. Hofkamp en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t
Fivelingo Quartier geaccordeert de verplaatsinge van de Cherchers van Wirdum na Appingadam bij de Noorder
Molen.
(in de marge: onder Cautie ligten)
De Heeren Gedeputeerden accorderen aan de Brouwer M. Huisings te Winschoot, om sodane Koorn, bestaande
in ses mudde in vijf sakken door de pagtenaren van het Gemaal in de Cherchershutte te Winschoot bij de Lege
Molen gesequstreert onder genoegsame Cautie volgens het 32ste Art. der Generale Ordonnantie wederom met
voorkennisse van de pagter van het gemaal te mogen ligten.
Ingevolge bovenstaande acte laat Ik ondergeschreven mij in als borge. Gron. den 20 Sept. 1742.
(Onderst.) Eltio Harms
Donderdagh den 25 October 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers)
Is in actis geteijkent dat Beerent Mennes en desselfs huisvrouw Imke Feddes ten versoeke van Casparus van der
Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambten, als Chercher en Cherchersche van Beerster Hamrik
den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
Maandagh den 5 Novemb. 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers)
Is in actis geteijkent dat Otte Ottens en desselfs huisvrouw Lucretia Bruins ten versoeke van de Pagtenaren van ‘t
Gemaal in de Oldambten, als Chercher en Cherchersche van Beerster Hamrik den Eed daar toe staande hebben
gepraesteert.
Dingsdagh den 11 December 1742
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers)
Is in actis geteijkent dat Jan Clasens De Groot neffens Bouwke Jans, ten versoeke van Fokko Hoen en cons.
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Pagtenaren van ‘t Gemaal in Hunsingo Quartier als Chercher te Cantes zijnde angestelt, den Eed daar toe staande
heeft afgelegt.
Donderdagh den 24 Januari 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Chercher te Baffelt Eed)
Is in actis geteijkent dat Geert Tammes ten versoeke van Jan Takens en cons. pagtenaren van het gemaal in Hunsingo Quartier (de Cherchersplaatse tot Baffelt nevens zijn vrouw zullende waarnemen) den Eed daar toe staande
heeft afgelegt.
Donderdagh den 21 Februari 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Anna Elisabet Meijer Cherchers plaats)
De Heeren Gedeputeerden hebben de vacerende Cherchers plaatse bij het kleijne Poorties molen begeven aan
Anna Elisabeth Meijer, en geaccordeert, dat deselve provisionelik door Margreta Meijer sal worden bedient,
welke beijde de Eeden daar toe staande hebben gepraesteert.
Maandagh den 25 Meert 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Eenige personen te verstaan)
Op het verzoek van de Pagtenaren van de Toebak en Brandewijn. Hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan dat
Wijbe Harms Chercher in Veendam, Eppe Jans Chercher te Noordbroek, Harmen Helmans en desselfs vrouw in
de Pekel A tegen naasten Donderdagh ten Een uir in Commissie zullen worden gedenuntieert, om tegen eenige
sluikerij verstaan te worden.
Donderdagh den 4 April 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Verplaatsing van Cherchers)
Ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier. Hebben de
Heeren Gedeputeerden de verplaatsing van de Chercher en Cherchersche van Wehe na Leens geaccordeert.
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Woltje Geerts ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, als Cherchersche te Wehe den Eed daar toe staande heeft afgelegt.
- - - Hindrik Hofman en Lijsbet Beerents ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t
Gemaal in de Stad, Stads Tafel en ‘t Goregt; als provisionele Chercher en Cherchersche bij de Spinhuis molen,
den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
Vriedag den 24 Maij 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Enneke Tonnis Cherchersche te Delfzijl)
Ten versoeke van de Pagtenaren van het Gemaal in het Fivelingo Quartier. Hebben de Heeren Gedeputeerden
Enneke Tonnis angestelt tot Cherchersche op Delfzijl.
Saturdagh den 25 Maij 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Deselve Eed)
Is in actis geteijkent dat Enneke Tonnis de Eed als Cherchersche op Delfzijl heeft afgelegt.
Maandagh den 3 Junij 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers ordonnantie van Coffij en Thee toesenden)
Ter instantie van Daniel Beverongen en cons. Pagtenaren van de Coffij en Thee. Hebben de Heeren Gedeputeerden goetgevonden en verstaan, dat an de Cherchers bij de Harender Molen, Winschoten en op de Leek sal worden toegesonden de ordonnantie op de Coffij en Thee deselve gelastende op de afschrijvinge van de Coffij en
Thee volgens het 11 en 12 art. van de gemelte ordonnantie te invigileren.
(in de marge: Verzoek van de Pagteren van Coffij en Thee gedifficulteert)
Op het verzoek van de Pagtenaren van de Coffij en Thee om Antonij Mulder als haar compagnon, wegens de
veelheijd van moeijte op dese nieuwe species te mogen annemen. Hebben de Heeren Gedeputeerden in dit gedane versoek gedifficulteert.
(in de marge: Cherchers Eed)
Is in actis geteijkent dat Jan Alberts en desselfs huisvrouw Grietien De Quade ten versoeke van Gerrijt Gerrijts
Hofkamp en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldampten, als Chercher en Cherchersche bij de Lege Molen
te Winschoten, den Eed daar toe staande hebben afgelegt.
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- - - Lientien Coenraads als Cherchersche te Wetsinge, ten versoeke van deselve als pagtenaren van ‘t Gemaal in
‘t Hunsingo Quartier, ad idem.
Donderdagh den 20 Junij 1743
Toegang 1, inventarisnummer 179
(in de marge: Cherchers Eed)
Is in actis geteijkent dat Gerrijt Willems en Dedje Jans als Chercher en Cherchersche te Beerster Hamrik, ten
versoeke van Casparus van der Mark en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldampten, den Eed daar toe
staande hebben afgelegt.
Donderdagh den 15 Augustus 1743
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Cherchersche Eed)
Ten versoeke van Roelf Pieters en cons. pagtenaren van het Gemaal in de Oldambten. Hebben de Heeren Gedeputeerden geapprobeert de aanstellinge van Renske Jans tot Cherchersche te Woldendorp, en deselve de Eed
daar toe staande doen afnemen.
(in de marge: Verplaatsinge van Cherchers)
- - - geaccordeert de verplaatsinge van de Chercher en Cherchersche van Woldendorp na Sapmeer.
Donderdagh den 12 September 1743
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Hefter Alles - Pagtenaren van ‘t Gemaal)
Op het ingediende Request van Hefter Alles Chercher te Sapmeer, houdende dat de Suppl. een reeks nabij de 20
jaren die bedieninge tot volkomen genoegen hadde waargenomen, en gene reden nog oorsaak ter werelt gegeven,
waarom daar van soude ontset worden, dat egter de Pagtenaar Roelfs Pieters hadde konnen goedvinden op een
bedekt praetext te versoeken de verplaatsinge van de Chercher te Woldendorp na Sapmeer, het welke alleen van
effect konde zijn, wanneer door Suppleantes overlijden of departement die bedieninge vaceerde, maar also er
geen redenen altoos konden geexcogiteert worden, waarom de Suppliante op de simple caprice van een pagtenaar sonder eenige wettige redenen of oorsake soude worden gecasseert en ontset van een bedieninge voor so
vele jaren aan haar vergunt, en te meer luctueus voor haar, die met een numereuse familie van negen kinderen
van haar brood sonder redenen te worden berooft en dus tot laste van de Diaconie vervallen, alwaar om versoekende dat Haar Ed. Mo. de Suppl. gelieven te laten jouisseren en continueren bij het effect der acte van aanstellinge al in den jare 1724 an haar verleent. Waar op volgens Apostille van den 16 Augustij jongst zijnde gerequireert het berigt van de pagtenaar, so hebben de gesamentlijke pagtenaren van het gemaal in de Stad daarop
schriftelik berigtet, dat hoe geern ook in andere gevallen Haar Ed. Mo. ordres soeken te bedieren, egter in dit
geval en in alle diergelijke zig niet in staat bevinden, om daar an te konnen voldoen, aangesien zij de pagten van
het Gemaal getrokken hebbende op de voet van het grote rapport van den jare 1720, waar bij an haar door de
Souverain de Wije dispositie over de Cherchers is overgelaten, en ingevolge van dien, ook door haar alle Cherchers door de Heeren angestelt zijn gedimitteert, vermeijnen dat daar van niet konnen afgaan, en dat ten opsigte
van so een essentieel point dienen gemainteneert worden, zig geensints op het Request van de Cherchersche van
Sappemeer konnen inlaten omreden te geven waarom deselve casseren, omdat daarvan niets in de genoemde
Staat resolutie word gemelt. Ene wet waarin nog tot dato deses geen inbreuk was gedaan, en waar bij de Provincie zig so wel hadde bevonden. Hebben de pagtenaar grote redenen van zig te beklagen over het praesenteren
van sulke Requesten, waarmede men niet durft an de rolle voor den dag komen, maar deselve agterbaks in te
langen, waar door de acten op een ordinaris Reghtdagh gecoucheert worden ingehouden en buiten effect gestelt,
alwaarom versoekende dat Haar Ed. Mo. het bij de afgegevene acte gelieven te laten verblijven, en haar bij de
Staatse Resolutie van ‘t jaar 1720 welke in desen het eenigste fundament is te mainteneren. Hierop de Suppleante insisterende het effect van haar ingediende Request, vermeende, dat de Staats resolutie op het grote rapport
alleen de pagtenaren gaf de dispositie over de Cherchers, om op die tijd de ouden te dimitteren en nieuwen an te
stellen, dog geensints om deselve angestelt zijnde, na welgevallen sonder redenen te geven te removeren, waar
van geheel niets in het gemelte rapport te vinden was, daarom door Haar Ed. Mo. bij resolutie van den 10 Julij
1727 daar omtrent voorsieninge gedaan, en goedgevonden en verstaan, datgene Cherchers het sij oude of nieuwe
door de Pagtenaren van hare bedieninge souden mogen worden geremoveert of ook verplaatst bevorens dien
angaande sufficante redenen an desen Collegio souden hebben ingebragt, conform welke resolutie te meermalen
de Cherchers tegen de instantie van de Pagtenaars in haar dienst waren gecontinueert, gelijk met verscheijde
exempelen aantoonde, alwaarom versogte dat de pagtenaren mogten aangehouden worden sufficante redenen te
geven van suppliantes remotie, of dat in haar bedieninge mogte continueren. De Pagtenaren versogten dat bij de
wet waar op de pagt getrokken hadden mogten worden gemainteneert en haar de vrije dispositie over de Cherchers gelijk van den jare 1720 hadde gehad, mogte gelaten worden, sijnde Haar Ed. Mo. resolutie van den 10
Julij 1727 nimmer meer gepubliceert nog op de verpagtinge voorgelesen, so dat deselve haar geheel niet raakte,
nog ook nimmer meer daar na geoordeelt, als zijnde immediaat daarop en so vervolgens altoos door haar de
Cherchers verplaatst en nieuwen aangestelt gelijk met verscheijdene acten aantoonden, zijnde mede direct strij-
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dig tegen de Staats resolutie, alwaarom niet gehouden waren eenige reden van haar remotie te geven, welke
anders in dese persoon overvloedig hadden, dog geensints daar toe gehouden, omdat vermeenden de Staats resolutie zulks niet mede te brengen alwaarom versogten dat in het gepraesenteerde berigt mogte genoegen worden
genomen en in des Suppliants versoek ten requeste gedaan mogte worden gedifficulteert.
De Suppliante hare vorige inharende vermeende dat het geensints genoeg was voor te geven, dat men reden
hadde, en die niet te willen voorbrengen, dat daar mede geensints genoegen nam, tartende de pagter, dat jeets tot
haren laste mogte inbrengen so jeets hadde, dog zulks simpel voorgevende was geensints genoeg; daarenboven
was genoegsaam kenlik dat het rapport niets van het removeren van de Cherchers sprak, daarom ook te meermalen het verplaatsen en removeren an de pagtenaren was ontsegt ja selfs nog in het jaar 1739, waaruit genoegsaam
consteerde dat deselve zulken groten authoriteit geensints competeerde met wijderen hincinde. Hebben de Heeren Gedeputeerden het berigt niet voldoende verklaart, de pagtenaren van het Gemaal in de Stad binnen 14 dagen
geordonneert nader berigt in te brengen of dat bij ontstentenisse van dien daar in sal worden gedisponeert.
Dingsdagh den 19 November 1743
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Staats resolutie over ‘t verven van Cherchers hutten, drukken)
Op het gepraesenteerde van de Commijs Provinciaal P. L. Uchtman, dat alle Cherchers hutten in de gehele Provincie hadde gevisiteert en in behoorlijke staat bevonden, dog eenige niet geverft waar van voorgeven geen kennisse te hebben, en aangenomen hetselve ten eersten te doen. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden
en verstaan dat de Staats resolutie over het verven en onderhoud der Cherchers hutten en andere Provincie huisen
sal worden gedrukt aan ider Chercher en bewoners een exemplaar daar van worden gesonden.
Dingsdagh den 24 Maart 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Cherchers Eed)
Is in actis geteijkent dat Schelte Everts ten versoeke van Suffridus Velting en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in
de Oldambten als Chercher bij de Lege Molen tot Winschoot den Eed daar toe staande ter vergadering heeft
afgelegt.
Woensdagh den 25 Maart 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Oude Chercher te Winschoot drie week tijd om uit de hutte te gaan)
Op het geproponeerde ter vergaderinge, dat de vrouw van de Chercher tot Winschooten, die voor de nieuwe
Chercher Schelte Everts volgens acte van gisteren den Eed hebbende gedaan, soude moeten opruimen in het
craambedde in de hutte was bevallen. Hebben de Heeren Gedeputeerden na deser saken gelegentheijd an de
voorgaande Chercher en desselfs vrouw de tijd van drie weken tot opruiminge van de hutte toegestaan en zulks
sonder praejudicie van den tegenswoordigen pagtenaar van het gemaal die door de bij hem nieuws angestelde
Chercher Schelte Everts de hutte overdag kan laten gebruiken om zijn functie waar te nemen.
Donderdagh den 2den April 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Chercher Eed)
Is in actis geteijkent dat Heijsen Thies ten versoeke van A. van Swaneveldt en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in
‘t Fivelingo Quartier, als Chercher in de Zeerijp, den Eed daar toe staande ter vergadering heeft afgelegt.
Maandagh den 13 April 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Chercher Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Daniel Doude en desselfs Huisvrouw Anna Elisabeth, ten versoeke van G. G. Hofkamp
en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier, als Chercher en Cherchersche van Wehe, den Eed
daar toe staande ter vergadering hebben afgelegt.
Donderdagh den 16 April 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Chercher Eed)
Is in actis geteijkent dat Jan Johannes Woldring ten versoeke van Daniel Beverongen en cons. pagtenaren van ‘t
Gemaal in de Stad, Stads Tafel en ‘t Goregt, als Chercher te Haren, den Eed daar toe staande ter vergadering
heeft afgelegt.
Dingsdagh den 5 Maij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Aaltien Bruins ten versoeke van Fokko Hoen en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t
Hunsingo Quartier, als Cherchersche in Den Andel, den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
Maandagh den 18 Maij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Provisionele Cherchersche te Delfzijl)
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Is in actis geteijkent dat Grietie Jans huisvrouw van Berent Egberts als provisionele Cherchersche tot Delfzijl
voor Enneke Tonnis den Eed ter vergaderinge heeft afgelegt.
Donderdagh den 4 Junij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Verplaatsing van Chercher)
De Heeren Gedeputeerden hebben an Roelf Pieters en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in Hunsingo Quartier
geaccordeert de verplaatsinge van de Chercher van Onderdendam na Cantes.
(in de marge: Chercher Eed)
Is in actis geteijkent dat Freerik Bosker ten versoeke van Roelf Pieters en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in
Hunsingo Quartier als Cherchersche van Onderdendam den Eed daar toe staande ter vergaderinge ter vergaderinge heeft afgelegt.
Woensdagh den 10 Junij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Chercher van Wester Emden an Pastor Vetter grondpagt betalen)
De Heeren Gedeputeerden hebben op het rapport der Heeren Gecommitteerden van het Quartier in de sake van
de Pastor Vetter Requirant contra de Chercher van Wester Emden Requireerde quaestieus over betalinge van
grondpagt van een Heem, daar de Cherchers hutte op staat doende jaarlijks 15 stv. verstaan dat de voorn. Chercher sal mogen volstaan met betalinge van vier jaren grondpagt zijnde de tijd dat de Chercher aldaar is angestelt
geweest, voorbehoudens de Pastor Vetter zijn regt om de vorige verschenen grondpagt te vorderen daar vermenen sal te behoren.
Maandagh den 13 Julij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Verplaatsing van Cherchers
De Heeren Gedeputeerden accorderen an A. van Swaneveldt en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo
Quartier, de verplaatsing van de Chercher van Wester Emden na Appingadam bij de Noorder molen.
- - - Van de Chercher van de Noorder molen in Appingadam na Wester Emden ad idem.
Donderdagh den 13 Augustij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Chercher te Siddebuiren Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Willems en desselfs huisvrouw Tida Pieters ten versoeke van A. van Swaneveld en
cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, als Chercher en Cherchersche te Siddebuiren den Eed
daar toe staande ter vergaderinge ter vergaderinge heeft afgelegt.
Donderdagh den 20 Augustij 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: Swijn eten op ider mudde 4 overmate)
Ten versoeke van Albert van Swaneveldt en cons. pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier. Hebben de
Heeren Gedeputeerden an denselven geaccordeert om geduirende dit jaar bij de angevinge van garste tot
swijneten op ider mudde een vierendeel overmate ter molen om gemalen te worden te mogen senden, de Cherchers door desen authoriserende om de garste tot swijneten also te mogen laten passeren, blijvende de garstengort so ter molen word gesonden en tot ander gebruik is gedestineert, daar van geeximeert.
Maandagh den 7 December 1744
Toegang 1, inventarisnummer 180
(in de marge: verbouw)
Op het geproponeerde van de Heeren Gecommitteerden tot het Wester Quartier. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan dat het bestek van de reparatien tot de Cherchers hutten in het Wester Quartier en
het Oldampt den 20 Augustij 1744 door David Dijk aangenomen wegens eenig meerder werk en leverantie met
vier gl. 18 st. sal worden vergroot.
(in de marge: visitatie der Cherchers hutten)
Ter vergadering zijnde geexhibeert de certificatie van de Commijs Provinciaal Uchtman, dat ingevolge het 14de
art. van Sijne Instructie alle Cherchers hutten hadde gevisiteert, en deselve soverre de Cherchers angaat om haar
bewoonde huisen, deur, dak en vensterdigt te houden in redelijke goede staat hadde bevonden, zijnde wel eenige
ruiten in de vensters gebroken, dog angenomen en belooft om deselve voort te laten maken, is het selve voor
notificatie angenomen.
Dingsdagh den 5 Januarij 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Chercher Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Alberts ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal

123

in Beijde Oldampten, als Chercher bij de Lege Molen tot Winschoot, den Eed daar toe staande ter vergaderinge
heeft afgelegt.
Maandagh den 11 Januarij 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Emmina Claudij ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t
Gemaal in de Oldampten, als Cherchersche in de Wildervank den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft
afgelegt.
(in de marge: verplaatsing van Cherchers)
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal
in de Oldampten, de verplaatsing van de Chercher van de Wildervank na Zuidbroek geaccordeert.
- - - van Zuidbroek na Veendam ad idem.
Dingsdagh den 2 Februarij 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Albert Jans en desselfs huisvrouw Catharina Arnoldi ten versoeke van Casparus van der
Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, als Chercher en Cherchersche van Oldehove,
inplaats van die aldaar overleden Chercher, den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Donderdagh den 11 Februarij 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Heijne Hindriks en desselfs huisvrouw Geesijn Derks ten versoeke van A. van Swaneveldt en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, als Chercher en Cherchersche bij de Noorder
Molen van Appingadam den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft gepraesteert.
(in de marge: verplaatsing van Cherchers)
De Heeren Gedeputeerden hebben aan A. van Swaneveldt en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo
Quartier, de verplaatsing van de Chercher van de Noorder Molen in Appingadam na Stedum geaccordeert.
- - - van Stedum na Wirdum, ad idem.
Maandagh den 1 Meert 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers te Noordbroek)
Is in actis geteijkent dat Arent Jans en desselfs huisvrouw Frauke Derks ten versoeke van Casparus van der Mark
en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambten den Eed als mede Chercher en Cherchersche bij de Noorder
Molen tot Noordbroek hebben gepraesteert.
Maandagh den 29 Meert 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent, dat Jannes Christiaans en Elfke Everts ten versoeke van Albert van Swanevelt en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, als Chercher en Cherchersche te Delfzijl den Eed daar toe
staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Donderdagh den 8 April 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Gerrijts en Sijberdina Krijgsman ten versoeke van Thijes Mijes en cons. Pagtenaren
van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, als Chercher en Cherchersche te Nijkerk den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben gepraesteert.
Donderdagh den 29 April 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Thij Jurriens en desselfs huisvrouw ten versoeke van Casparus van der Mark en cons.
Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambten, als Chercher en Cherchersche van Beerster Hamrik, den Eed daar
toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Maandagh den 17 Maij 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: ½ mudde garste over mate)
Ten versoeke van A. van Swanevelt en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier: Hebben de Heeren Gedeputeerden van denselven volgens vorige observantie geaccordeert om bij de angevinge van garste tot
swijneten op ider mudde een vierendeel overmate ter Molen om gemalen te worden te mogen senden, de Cher-
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chers door desen authoriserende om de garste tot swijneten also te mogen laten passeren.
Donderdagh den 29 Julij 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: ½ mudde garste over mate)
Ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Beijde Oldambten: Hebben de
Heeren Gedeputeerden van denselven volgens vorige observantie geaccordeert om bij de angevinge van garste
tot swijneten op ider Mudde een vierendeel overmate ter Molen om gemalen te worden te mogen senden, de
Cherchers door desen authoriserende om de garste tot swijneten also te mogen laten passeren.
Vrijdagh den 20 August. 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed)
Is in actis geteijkent dat Beerta Oortjes als nieuws aangestelde Cherchersche in Muntendam den Eed daar toe
staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
Donderdagh den 23 September 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Gerrijt Pieters op de Eene Molen te Noordbroek te bequaam knegt te stellen)
Op het gepraesenteerde Request van Mensens en Willem Clok als gevolmagtigde van de Carspellieden van
Noordbroek, houdende dat de beijde Molens te Noordbroek sedert een geruime tijd zijn beseten door Gerrijt
Pieters, welke deselve ook beijde gebruikt, sonder dat daar toe met een knegt is geadsisteert, waardoor de Remonstr. omtrent het gemaal seer qualik gerijft, haar koorm slegt gemalen en seer langen tijd worden opgehouden,
versoekende deswegen dat de Mulder Gerrit Pieters mogte worden geordonneert de eene Molen te verkopen of te
verhuiren.
De gerequireerde versogte dat in het versoek bij Requeste gedaan mogte worden gedifficulteert, als wordende in
geen regt wet of ordonnantie gefundeert, sijnde niemant ergens verboden twee Molens ten eijgendom te besitten,
hetwelke te Noordbroek altoos plaatse hadde gehad, als konnende van Een Molen aldaar niet bestaan, hebbende
reeds op d’ene Molen een knegt gestelt sodat de Ingesetenen voortaan volkomen genoegen souden geven, en elk
tijdig met het gemaal helpen, versoekende verders het Rapport der Heeren Gecomm.den van het Quartier voor
wien in Commissie over desen hadden gebesoigneert. De Remonstranten mede het selve Rapport versoekende
regereerden dat de Mulder niet als Pelle garst maken hebbende geleert selfs seer onervaren was, de Ingesetenen
in het Gemaal veel nadeel dede haar koorn niet tijdig malende en het langen tijd op de molen hield, na het praesenteren van dit Request op de ene Molen eerst een knegt hadde gestelt, welke so hier omtrent niet voorsien
wierde wel dadelik weder soude laten gaan, hebbende altoos, wanneer een eijgenaar beijde Molens toebehoorden
de eene Molen met een bequaam knegt voorsien geweest, buiten het welke twee Molens aan geen Carspel eenig
voordeel konden toebrengen, wordende hierdoor het Gemaal en het lang ophouden van dien ook eer benadeelt en
beknot. Met wijderen hinc in de Partijen gehoord: Hebben de Heeren Gedeputeerden na gehoord rapport der
Heeren Gecommitteerden van het Quartier verstaan, dat de gerequireerde op de Eene Molen voor eerst bij provisie een ste vaste bequaame knegt sal moeten stellen en houden, om te ondersoeken of de Ingesetenen daar door
genoegsaam en tijdig in het gemaal worden geholpen, en condemneren de Mulder Gerrijt Pieters in de kosten
hier over gevallen.
Maandagh den 11 October 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
- - - Willem Loorevelt ten versoeke van Albert van Swanevelt en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo
Quartier, neffens desselfs vrouw als Chercher te Ten Post, den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft gepraesteert.
- - - Johan Leemman en Trijntien Cornellijs, als Chercher en Cherchersche te Losdorp, ad idem.
(in de marge: verplaatsinge van Chercher)
Ten versoeke van Albert van Swanevelt en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier: Hebben de
Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Chercher van Losdorp na Siddebuiren geaccordeert.
Dingsdagh den 2 November 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: in het versoek om 2 sakken meel te verkopen gedifficulteert)
Op het versoek van Jan Huisman en cons. Pagtenaren van het Gemaal in de Stadt om kragt het 32ste art. van de
generale ordonnantie twee sakken meel die in de Lula wegens fraude waren aangehaalt en gesequestreert te mogen verkopen: waartegen Doctor Swanevelt sustineerde, dat heden daar over eerst mandaat hadde gedient, sulks
te praematuir was, versoekende dat in dit versoek mogte worden gedifficulteert. Waar over Partijen verder gehoord. Hebben de Heeren Gedeputeerden pro hoc et nunc in dit versoek gedifficulteert.
Maandagh den 8 November 1745

Toegang 1, inventarisnummer 181
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(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Roelfien Harms, ten versoeke van Albert van Swanevelt en cons. Pagtenaren van ‘t
Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier, als mede Cherchersche inplaats van Eltien, tot Thesinge den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
8 december 1745.
Ledematen te Appingedam
Heijne Hindriks en Geesien Derks, echtelied. met attestatie van Groningen. Dese personen zijn hier aangenomen,
doch zonder praejudicie ten aanzien van gemeente van Tjamsweer, terwijl dese menschen bij de molen bij de
trekweg wonen, als chercher, zullende hiervan kennisse gegeven worden aan de gemeente van Tjamsweer.
Maandagh den 13 December 1745
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Franciscus Mejon en desselfs huisvrouw Trijntien Pieters ten versoeke van Casparus van
der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, als Chercher en Cherchersche op de Leek den
Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben gepraesteert.
(in de marge: verplaatsing van Cherchersche)
Ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier: Hebben de
Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Cherchersche van de Leek na Zuidhorn geaccordeert.
8 december 1745.
Ledematen te Delfzijl
met kerkelijke attestatie van Westeremden is aangekomen
Lisabeth Kruisberg, huisvrouw van Nicolaas Muller, Chercher bij de molen alhier.
Dingsdagh den 15 Februarij 1746
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Buining en desselfs huisvrouw ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Stad etc. en met consent van de effective Chercher, als provisionele Cherchers bij de
kleijne Poortjes Molen, den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Maandagh den 14 Martij 1746
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: verplaatsing van Cherchers)
Ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldambten: Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Chercher van de Noorder Molen van Noordbroek na de Mieden geaccordeert.
- - - van de Mieden na de Noorder Molen van Noordbroek, ad idem.
Woensdagh den 4 Maij 1746
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Ebel Scheltes en desselfs huisvrouw Detien Jans ten versoeke van Casparus van der
Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier als Chercher en Cherchersche te Baflo den Eed
daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Anno 1746, den 17 Julij
Ledematen van Baflo
Is ‘t H. Avondmaal gehouden
Op attest. Angekomen Ebel Scheltens Chercher en Dietje Jans Echtel. met att. van Groningen
(in de marge: verplaatsing van Cherchers)
Ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier : Hebben
de Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Cherchers van Baflo na Leens geaccordeert.
Donderdagh den 2 Junij 1746
Toegang 1, inventarisnummer 181
(in de marge: Cherchersche)
Is in actis geteijkent dat Aaltien Jans ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de
Stad, Stads Tafel en ‘t Gorecht, als provisionele Cherchersche bij Krane Poorten Molen den Eed daar toe staande
ter vergaderinge heeft afgelegt.
Donderdagh den 16 Junij 1746
(in de marge: Cherchersche)

Toegang 1, inventarisnummer 182
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Is in actis geteijkent dat Renske Jans ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal
in de Oldampten, als Cherchersche bij de Noorder Molen tot Noordbroek den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft gepraesteert. Wordende voorts de Collector van Noordbroek geauthoriseert om aan ider Chercher het
volle Tractement wekelijks te voldoen, en het selve an de Pagtenaren te verrekenen.
Donderdagh den 14 Julij 1746
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Chercher Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Melles ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal
in ‘t Hunsingo Quartier als Chercher van Cloosterbuiren den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
Maandagh den 29 Augustij 1746
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: verplaatsing van Cherchers)
De Heeren Gedeputeerden hebben aan versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal
in ‘t Fivelingo Quartier, de verplaatsing van de Chercher van Siddebuiren na Wirdum geaccordeert.
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent, dat Jan Willems en desselfs huisvrouw Tjade Pieters (ten versoeke van Casparus van der
Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier) als Chercher en Cherchersche te Siddebuiren,
den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Maandagh den 5 December 1746
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Visitatie der Cherchers Hutten)
Ter Vergaderinge zijnde geëxhibiteert certificatie van de Commijs Provinciaal Uchtman, dat ingevolge het 14
art. van sijne Instructie alle Cherchers hutten hadde gevisiteert, en deselve so verre de Cherchers angaat om haar
bewoonde huisen, deur, dak en venster digt te houden in redelijke goede staat hadde bevonden, sijnde wel eenige
daar een ruit à drie in de vensters stukken waren dog angenomen en belooft zulks op het spoedigste te laten maken, gelijk bij nadere visitatie ook eenige bevonden is sulks gedaan te hebben. Is het selve voor notificatie angenomen.
Donderdagh den 22 December 1746
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Verkopinge)
De Heeren Gedeputeerden hebben aan Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Stad etc. geauthoriseert om sodane mudde rogge als in de Cherchers Hutte bij Marjen Pijps Molen is gesequestreert volgens
het 32ste art. der Generale ordonnantie ad usum jus habentium te mogen verkopen.
Donderdagh den 16 Meert 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Frerik Clasens en Hindrikjen Renes ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier, als Chercher en Cherchersche te Zuidhorn den Eed daar toe staande
ter vergaderinge hebben afgelegt.
Dingsdagh den 21 Martij 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent, dat Hilligjen Bloem ten versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de
Stad etc. als Provisionele Cherchersche bij Crane Poorten Molen den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft
afgelegt.
(in de marge: verplaatsing van Cherchers)
Ten versoeke van Fokko Hoen en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Stad etc. Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Provisionele Cherchers van ‘t Oude hok na Ebbinge Poorten Molen geaccordeert.
- - - van Ebbinge Poorten Molen na ‘t Oude hok, ad idem.
Donderdagh den 20 April 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: verplaatsinge van Cherchers)
Ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier: Hebben de Heeren
Gedeputeerden de verplaatsinge van de Provisionele Cherchers van Esinge na Niehove geaccordeert.
- - - van de Chercher van Niehove na Esinge; ad idem.
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Dingsdagh den 25 April 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: verplaatsinge van Cherchers)
Ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Beijde Oldambten: Hebben de
Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Cherchers van Wildervanck na de Mieden geaccordeert.
- - - van de Mieden na de Lage Molen tot Winschoot, ad idem.
- - - van de Lage Molen tot Winschoot na de Wildervanck, ad idem.
Donderdagh den 27 April 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: verplaatsinge van Cherchers)
Is in actis geteijkent dat Harm Zegel en Tienegijn Runsin ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren
van het Gemaal in ‘t Wester Quartier als Cherchers van Niekerk, den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben afgelegt.
Maandagh den 15 Maij 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Derks en desselfs huisvrouw Hindrikjen Pieters ten versoeke van Siffridus Veltink
en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier als Cherchers van Sandeweer den Eed daar toe staande ter vergaderinge hebben gepraesteert.
Maandagh den 17 Julij 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Aaltien Jans ten versoeke van Jan Hensuma en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de
Stad etc. als provisionele Cherchersche bij de Ooster Poorten Molen, den Eed daar toe staande ter vergaderinge
heeft afgelegt.
Maandagh den 31 Julij 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Schelte Everts ten versoeke van Eijldert Cuiter en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t
Hunsingo Quartier, als Chercher tot Usquert den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
- - - ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier: Jantien Jans als
Cherchersche te Niebert; ad idem.
(in de marge: verplaatsinge van Cherchers)
Ten versoeke van Augustinus Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier: Hebben de Heeren
Gedeputeerden de verplaatsinge van de Chercher van ‘t Niebert na Aduard geaccordeert.
- - - van Eijldert Cuiter en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Hunsingo Quartier: Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Cherchers van ‘t Usquert na Eendrum geaccordeert.
- - - van Eendrum na Houwerzijl, ad idem.
Donderdagh den 24 Augustij 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: verplaatsinge van Cherchersche)
Ten versoeke van A. Vos en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Wester Quartier: Hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatsinge van de Cherchersche van ‘t Niebert na Niekerk geaccordeert.
- - - de verplaatsinge van de Chercher en Cherchersche van Niekerk na ‘t Niebert ad idem.
Donderdagh den 14 September 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Chercher Eed)
Op het versoek van J. Hensuma en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier. Is door Hindricus
Wederspan als angestelde Chercher in de Zeerijp den Eed daar toe staande afgelegt.
Donderdagh den 21 September 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: onder Cautie ligten)
De Heeren Gedeputeerden hebben an Daniel à Besten geaccordeert, om sodane mudde rogge als door de Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Cherchershutte tot Cropswolde is gesequestreert onder genoegsame cautie volgens
het 32ste art. der Generale ordonnantie wederom te mogen ligten. Wordende verders dese sake an handen van de
Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier met de Secret, gewesen.
Ingevolge bovenstaande acte laat ik ondergeschrevene mij in als borge. Gron. den 20 Sept. 1747 (onderst.) Hindrik Vink
Maandagh den 9 October 1747

Toegang 1, inventarisnummer 182
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(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jantien Pieters ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in ‘t Fivelingo Quartier den Eed als Cherchersche in de Zeerijp heeft afgelegt.
Lunae den 13 October 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Chercher Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Kloek ten versoeke van Jan Hensuma en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in het
Fivelingo Quartier als Chercher van Wester Emden, ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in de Oldampten, den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
Jovis den 16 November 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchersche Eed)
Is in actis geteijkent dat Hindrikje Sijwers ten versoeke van Casparus van der Mark en consorten Pagtenaren van
‘t Gemaal in de Oldampten, den Eed als mede Cherchersche tot Noordbroek bij de Noorder Molen heeft afgelegt.
Lunae den 27 November 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Chercher Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Lauters ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal
in ‘t Fivelingo Quartier, als Chercher in de Zeerijp den Eed daar toe staande ter vergaderinge heeft afgelegt.
Mercuri den 29 November 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Cherchersche)
Is in actis geteijkent dat Anna Tonnij huisvrouw van Jan Kloek ten versoeke van Jan Hensuma en cons. Pagtenaren van ‘t Gemaal in het Fivelingo Quartier, als Cherchersche van Wester Emden, den Eed daar toe staande
heeft afgelegt.
Jovis den 14 December 1747
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Pagtenaren gelast de Cherchers hutten voor de maan Augustij in staat leveren)
De Heeren Gedeputeerden hebben na gehoudene deliberatie goedgevonden en verstaan dat het Placcaat van den
9 December 1743 volgens het welke de Pagtenaren van het Gemaal de Cherchers hutten, deur, dak en venster
digt moeten onderhouden en voor het expireren der pagten alles in staat sullen moeten leveren, of dat het deficierende op haar kosten zal worden uitbestedet, met de volgende ordres sal worden geamplieert, dat de pagtenaren
van het Gemaal inkomstig de Cherchers hutten, deur, dak en venster digt na inhoud van voorschr. placcaat voor
het begin van de maand van Augustij in staat sullen leveren, ofte dat op het Rapport van de Commijs Provinciaal
de herstellinge van de Cherchers hutten door gem. Commijs ten laste van de deficierende Pagtenaren sal worden
gedaan. Voorbehouden derselver regres op de Cherchers so op de 5 st. Tractement als anders, so als zullen vermeijnen te behoren. Zullende desen op de anstaande verpagtinge mede publijk worden voorgelesen.
Jovis den 15 Februarij 1748
Toegang 1, inventarisnummer 182
(in de marge: Chercher Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Harm Rientjesten ten versoeke van Wigbolt Pieters Swart en cons. Pagtenaren van ‘t
Gemaal in ‘t Wester Quartier, den Eed als Chercher tot Noordhorn ter vergaderinge heeft afgelegt.
Lunae den 29 April 1748
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Tallina Bijlevelt ten versoeke van Casparus van der Mark en cons. Pagtenaren van ‘t
Gemaal in de Oldampten, als Cherchersche bij de Noorder Molen tot Noordbroek den Eed daar toe staande ter
vergaderinge heeft afgelegt.
Woensdagh den 8 Maij 1748
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: Provisionele Cherchers gelast)
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Provisionele Chercher bij Ebbinge Poorte om binnen drie maal vier en
twintig uiren bij insinuatie deses uit de Cherchershut te vertrekken.
Lunae den 20 Maij 1748
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: Cherchersche Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jantien Geerts als Cherchersche bij de Molen bij Boteringe Poort de Eed ter vergaderinge heeft afgelegt.
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Jovis den 30 Maij 1748
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: Cherchers Eed gedaan)
Is in actis geteijkent dat Jan Weersing en Eeske Ipping sullende de Cherchers plaatse bij het olde reithok voor
Trijntje Crijthe provisioneel bedienen, mids de Eijgenaarsche ingevolge voorgaande Resoluties ‘s wekelijks Een
gl. an haar Lieden sal hebben te geven, de Eed ter vergaderinge hebben afgelegt.
In 1748 brak het pachtersoproer uit. Overal in het land werden pachtershuizen bestorm en geplunderd en in
Friesland en Groningen werden vele sarrieshutten vernield en de sarries met de dood bedreigd en vaak het dorp
uit gejaagd. De pachters, opzichters en cherchers kregen de opdracht zich tot nader order te onthouden van hun
werkzaamheden. Stadhouder Willem IV stelde voor met onmiddellijke ingang de belastingverpachting af te
schaffen en dat werd door de gewesten overgenomen. Hierna volgden vele onderhandelingen met de Staten van
alle gewesten, welke uiteindelijk, na anderhalf jaar, leidden tot de definitieve beslissing waarin het verpachten
van de belastingen verboden werd. Een en ander werd vastgelegd in het zogenaamde Reglement Reformatoir.
In Groningen verscheen op 5 december 1749 een plakkaat van de stadhouder, waarin dit besluit aan het volk
werd bekend gemaakt. Hierna werden er weer vele cherchers aangesteld, waaronder oudgedienden.
Sabbathi den 1 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: molenaars gelast)
De Heeren Gedeputeerden hebben goedgevonden en verstaan dat de molenaars sal worden aangesegt van geen
goederen so deselve bij insinuatie deses op de molen hebben an de eigenaars te laten volgen voor en aleer een
cedulle van die goederen hebben gehaalt van het Comptoir, en te Lande van het Collect ter plaatse.
Is in actis geteikent dat Elisabeth Meijer Wed. van wijlen Hindrik Hofman als cherchersche bij klein poortjes
molen den Eed daartoe staande heeft afgelegt.
Sabbathi den 1 November 1749 a meridie Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: J. Wederspan als chercher ad idem)
- - - Johannes Wederspan als provisionele chercher bij Heeren poorten molen de Eed daartoe staande heeft afgelegt.
- - - Heine Wijnsema als angestelde Chercher tot Garsthuisen etc. ad idem.
Dominica den 2 November 1749 a meridie Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: A. H. Onneken als chercher ad idem)
Is in actis geteikent, dat Albert Harms Onneken en sijn vrouw Jacobje Everts als angestelde Chercher en Cherchersche tot Peterbouren de Eed daartoe staande hebben afgelegt.
- - - Geert Ottenhof als angestelde Chercher tot Usquert etc. ad idem.
Lunae den 3 November 1749 a meridie
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: opzigtershuisje te Winschooten gespolieerd)
De Heeren Gedeputeerden hebben de Secret. Beckeringh gecommitteert een missive an de Drost van het Oldampt te schrijven over het voorgevallene van gisteren avond tot Winschooten, angaande het spolieren van het
opzigtershuisje aldaar, ten einde Sijn Edelheid soveel mogelijk informatien wil nemen en deselve ter allerspoedigsten de Heeren Gedeputeerden te laten toekomen.
Martis den 4 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: molenaars te Lande gelast)
Op het geproponeerde ter Vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden, dat door een onderdienaar den molenaars ten platten Lande zal worden aangezegt, dat opzicht deezes haar bij het gerigte ter plaatsze zullen hebben te vervoegen, om aldaar den Eed op hunne bedieninge staande afteleggen, zullende de nalatige
hier in vervallen wezen in de poenaliteit bij de wetten daar op gesteld.
Martis den 4 November 1749 a meridie
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: O. Wickes als chercher den Eed gedaan)
Is in actis geteikent, dat Onne Wickes als Chercher tot Usquert den Eed daar toe staande heeft afgelegt.
- - - dat Henricus Wederspan als provisionele chercher bij de kraane Poorten molens etc. ad idem.
Mercuri den 5 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: H. Hemmes als chercher ad idem)
- - - Hemme Hemmes en desselfs huisvrouw Hagt Ugteropts den Eed als provisionele chercher en Cherchersche
bij de Spinhuis molen hebben afgelegt.
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- - - dat Elle Jans en desselfs huisvrouw Aaltjen Boelkens als chercher en Cherchersche te Marum ad idem.
- - - Jan Bannink en desselfs huisvrouw Wibbeltjen Tjabbes als chercher en Cherchersche van Winsum ad idem.
- - - Ebel Scheltes en desselfs huisvrouw Dietijn Jans als chercher en Cherchersche van Baflo ad idem.
Mercuri den 5 November 1749 a meridie Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: molenaars in de Stad gelast)
De Heeren Gedeputeerden gelasten de molenaars in de Stad te obedieren aan de ordres van desen tafel om de
sleutels op de gewone uire an de Cherchers over te geven, sullende haar lieden als dan Heeren Gecommitteerden
worden verleent om haar consideratien en beswaar an te horen, en daar in na bevindinge te disponeren, of dat
andersints tot haar leetwesen daarin sal werden versien.

Een duplicaat accijnsbiljet, ingevuld op 9 augustus 1824, voor het malen van negen schepels rogge op de molen
te Coevorden, gemarkeerd met een, volgens voorschrift, ‘rood’ kruis. Bron: R.A.A. Archief Gouverneur 3; 15
september 1824 nr. 12. Albert Buursma en Annette Koorn, Belastingen in Drenthe. Een onderzoek naar de gevolgen van de belastingpolitiek onder Willem I in Drenthe en in het bijzonder de heffing van de accijns op het
gemaal (Groningen mei 1985).
Jovis den 6 November 1749 a meridie
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: Comm. Prov. gelast)
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commis Provinciaal P. Z. Uchtman om bij de molens, alwaar geen kamers digte bij sijn waarin cherchers kunnen wonen, Logies te laten maken, en daar sulke kamers worden bevonden, deselve te huiren, opdat daar de cherchers ten eersten kunnen inkomen.
Sabbathi den 8 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: alle oude cherchers met nieuwe acten te voorsien)
Op het geproponeerde ter Vergaderinge is verstaan, dat alle oude cherchers wederom met nieuwe acten sullen
worden versien.
(in de marge: Chercher van Baffelt door de volmagt terug gejaagd)
Ter Vergaderinge sijnde geproponeert, dat de Chercher van Baffelt door de volmagt van dat Carspel wederom
was terug gejaagt, is het selve geteikent, om te sijner tijt te kunnen strekken na behoren.
Sabbathi den 8 November 1749 a meridie Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: R. Doedens als chercher den eed gedaan)
Is in actis getekent, dat Remke Doedens als chercher tot Wagenborgen den Eed daartoe staande heeft afgelegt.
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Lunae den 10 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: T. Wijrts als chercher den eed gedaan)
Is in actis getekent, dat Tietje Wijrts als cherchersche tot Schauwersijl den Eed daartoe staande heeft afgelegt.
- - - dat Reint de Jonge als chercher te Middewolder Hamrik etc. ad idem
- - - Harmen Onneken als chercher te Aduardt ad idem.
Mercuri den 12 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: J. Alberts tot chercher aangesteld)
Is in actis geteikent, dat Jan Alberts tot Chercher bij de molen in de Wildervanck is angestelt op de Eed van te
voren gedaan.
- - - dat Stien huisvrouw van Harm Egberts tot chercherche bij de molen te Wirdum is angestelt op de Eed van te
voren gedaan.
- - - dat Leentien Arens huisvrouw van Conraad Jans tot chercherche bij de molen te Wetzinge is angesteld op
den Eed van te voren gedaan.
Jovis den 13 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
Op het geproponeerde ter Vergaderinge is goetgevonden en verstaan dat alle cherchers, soo voor het afschaffen
der pagten in bedieninge sijn geweest, en nu wederom in haar vorige functie sijn herstelt, so wel als alle nieuws
angestelde wederom de novo haar Eed sullen doen.
Vriedag den 14 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: W. Clasen als chercher den Eed gedaan)
Is in actis geteikent, dat Willem Clasen als Chercher bij de Zuider molen te Appingadam den Eed daartoe staande heeft afgelegt.
- - - dat Heine Hindriks als Chercher bij de noorder molen te Appingadam etc. ad idem.
Jovis den 20 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: J. Mellis als chercher den Eed gedaan)
Is in actis geteikent, dat Jan Mellis als Chercher van Cloosterbuiren de Eed daartoe staande heeft afgelegt.
- - - Elisabeth Nievelt als Chercherche vanWehe ad idem
Sabbathi den 22 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: M. Alberts als chercher den Eed afgelegd)
Is in actis geteikent, dat Marten Alberts en sijn huisvrouw Aaltjen Jans als provisionele Chercher en chercherche
van Oosterpoorten molen den Eed daartoe staande hebben afgelegt.
Lunae 24 November 1749
Toegang 1, inventarisnummer 183
(in de marge: G. Cornellis ad idem)
De Heeren Gedeputeerden hebben Geert Cornellis angesteld tot chercher van de molen bij Marien Pijp, en heeft
deselve de Eed daartoe staande heeft afgelegt.
1749, 19 december. (in de marge: De onderdienaars gelast de moolenaar te denuncieeren). Toegang 1, inventarisnummer 184
Vrijdag den 19 December 1749
De Heeren Gedeputeerden gelasten de onderdienaar van het Hunsingo Quartier om de gesamentlijke Moolenaars
in gemeld Quartier te denunciëren om op anstaande Maandag, sullende sijn den 22 deses, ‘s morgens op half tien
Uuren in het Provincie Huis alhier te compareren, ten einde onder den gewoonlijken Eede te worden gebragt.
Actum in Collegio Gron. den 19 December 1749
Ter Ordonnantie der Heeren Voorschn.
Ad idem van het Fivelingo Quartier etc. ad idem
Ad idem van het Wester-Quartier etc. ad idem.
Ad idem van den Oldambte etc. ad idem
Ad idem van het Clei-Oldambte etc. ad idem
Ad idem van het Gooregt etc. ad idem.
1749, 22 december. (in de marge: De Provisioneele Fiscaals, Blankstein en Ippius gelast de Molenaar van ‘t
Sappemeer bij haar te doen citeren). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandagh den 22 December 1749
Ter Vergadering sijnde geleesen een attestatie van de Substituut Haselhof, waar bij in substantie verklaarde, dat
eenen Willem Claassen Huisman den 20 December jongst ‘s avonds tusschen 9 en 10 uuren tot Sappemeer een
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sak met koorn in het gesigt van des Cherchers vrouw op de Moolenberg aldaar hebbende gedraagen, deselve, na
hem gevraagt was, hoe soo laat koorn ter Moolen bragte strijdig tegens de welmeining van zijn Doorl. Hoogheid
en geëmaneert placcaat, waarbij gestatueert was om sonder cedulle geen koorn op de Moolen te ontfangen, gemelde vrouw bij herhaling met quaade woorden hadde bejegent, en vervolgens hem substituit, daarbij komende,
meede gelast van de Moolenberg te gaan; alles breeder in voornoemde attetstatie vermeld; het welk geschied
sijnde ter praesentie van de Moolenaar sonder dat deselve sig daartegens eenigsints hadde geopposeert, maar ter
contrarie het koorn ter moolen angenoomen : hebben de Heeren Gedeputeerden, na gehoudene deliberatie, de
Doctoren Blankstein en Ippius als Provisioneele Fiscaals deeser Provincie gelast en gerecommitteert om den
Molenaar van het Sappemeer bij sig te doen citeren, hem sijn pligt ernstig voor oogen te houden en op het serieuste te vermaanen sig inkomstig sorgvuldig te wagten geen koorn, onder wat praetext het sou moogen sijn, om
te maalen an te neemen bevoorens daarvan de cedulle sal hebben ontfangen; bij poena, dat op de eerste en minste
anklagte na de wetten van den Lande sonder conniventie sal worden gestraft.
(in de marge: De Administratoren der gemeene Lands Middelen gelast).
De Heeren Gedeputeerden authoriseren en gelasten de Administratoren der gemeene Lands Middelen om op de
respective koornmoolens in deese Provincie te visiteren wat en hoeveel koorn aldaar om te maalen sonder cedulle mogt sijn gebragt, en vervolgens naukeurig te invigileren, dat van het onangegevene eer en bevorens jeeds
werde uitgelangt, de cedulle worde gehaalt en ‘s Lands geregtigheid conform de quantiteit en qualiteit daarvoor
voldaan; alsmede om de afpegeling bij de bakkers en brouwers te Lande ten eersten werkstellig te maaken sonder resumtie.
(in de marge: De Molenaars van ‘t Goregt Eed).
Ad idem, dat de vier Moolenaars in het Gooregt en Sappemeer den Eed etc. ad idem.
1749, 23 december. (in de marge: De Administratoren etc. gelast te invigileren, dat geen meel, brood etc. in
deese Prov. worde ingevoert). Toegang 1, inventarisnummer 184
Dingsdagh den 23 December 1749 [in deze periode komen veel benoemingen van collectoren voor]
De Heeren Gedeputeerden hebben na gehoudene deliberatie goedgevonden de Administratoren der gemeene ‘s
Lands-Middelen, derselver Bedienden als mede de Collecteurs en Moolenaars op de confinia deeser Provincie te
gelasten, gelijk gelst worden bij deesen om naukeurig te invigileren, dat geen meel, brrod, of andere waaren
waarvan het gemaal moet worden betaalt, op geener hande wijse in deese Provincie worde ingevoert; en al het
geen mogten agterhaalen tegens de ordre te sijn ingebragt, direct conform voorige resolutien an de Diaconije ter
plaats sullen overbrengen.
1750, Toegang 731, inventarisnummer 5779
Stukken betreffende het vooronderzoek naar het ingooien van ruiten bij de chercher Harm Pieters te Veendam
1750, 3 januari. (in de marge: chercherstractement pro hoc et nunc cesserende). Toegang 1, inventarisnr. 184
Saturdag den 3 Januarii 1750
Ad idem binnenstaande, versogten elucidatie of de Cherchers bij de Moolens in de Stad tot hier toe betaaling van
tractement souden ontfangen. Hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan, dat daarvan pro hoc et nunc geen
betaaling sal geschieden.
1750, 17 januari. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Saturdag den 17 Januarii 1750
Word in actis geteikent dat Claas Jurjaans als Bediende van de Geinteresseerden op het gemaal bij een der molens in deese Stad bij manne waarheid, in plaats van Eede, sijn verklaaring daartoe staande op heeden ter vergaderinge heeft afgelegt.
Ad idem, dat Albert Willems Lansink en desselfs huisvrou, als Bedienden van de Geinteresseerden op het gemaal bij een der moolens in deese Stad den Eed daartoe staande op heeden ter vergaderinge hebben afgelegt.
Ad idem, dat Jacob Dijkhuis en desselfs huisvrou als etc. adidem.
Ad idem, dat Wilhelmus Cuip en desselfs huisvrou als etc. adidem.
Ad idem, dat Balster Jans en desselfs huisvrou etc. adidem.
Ad idem, dat Willem Fokkes en desselfs huisvrou etc. adidem.
Ad idem, dat Derk Scholtens als Bediende etc. heeft afgelegt.
Ad idem dat Abraham Uildriks en desselfs huisvrou als Bedienden etc. bij de Moolen tot Losdorp den Eed etc.
hebben afgelegt.
Ad idem, dat Hindrik Hindriks en desselfs huisvrou etc. bij de Moolen tot Uithuisen etc. ad idem.
Ad idem, dat Almoetje Jochems als Bedienden etc. bij de Moolen in de Scheemda etc. heeft afgelegt.
Ad idem, dat Johanna Hitger wed van Jan Okkes etc. bij de Moolen tot Bedum etc. ad idem.
Ad idem dat Swaantje Jacobs etc. bij de Moolen tot Niekerk etc. ad idem.
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Ad idem, dat Nicolaas Mulder etc. bij de Moolen tot Niebert etc. ad idem.
1750, 22 januari. (in de marge: De molenaars in de stad gelast). Toegang 1, inventarisnummer 184
Donderdag den 22 Januarii 1750
Op het geproponeerde ter Vergadering hebben de Heeren Gedeputeerden de gesamentlijke Moolenaars in deese
Stad wel ernstig gelast om de Geinteresseerden, soo den Impost op het gemaal in admodiatie hebben angenoomen, vrije en onverhindert te laaten inquireren en nasien, of het geen op de waagens bevonden word met de
cedullen is over een komstig, alsmede de cedullen daartoe specterende sonder eenig agter houden an gemelde
Geinteresseerden over te geeven, bij poena van nader dispositie, en sal deesen an de Moolenaars voornoemd ten
dien einde worden geinformeert.
(in de marge: De Geinteresseerden op het gemaal gepermitteert om de Cherchershutten hun verblijv te houden)
De Heeren Gedeputeerden permitteeren an de Geinteresseerden tot den impost op het gemaal bij provisie tot
meerder securiteit dat de fraudes, soo veel moogelijk kunnen worden geweert, om daagelijks in de Cherchershutten hun verblijv te moogen houden heen ter tijd daarin nader zal zijn gedisponeert.
(in de marge: De Dr. Blankstein en Ippius provisioneele Fiscaals gelast)
Ter Vergadering zijnde voorgekomen dat ten tijde als twee der Geinteresseerden tot den impost op het gemaal
sig bij de Moolen omtrent de Heere poort alhier hadden vervoegt om ten gevolge hun pligt, de cedullen van het
angebragte Koorn te ontfangen, getragt was deselve daarin soo veel mooglijk te verhinderen door met waater van
booven te gieten en met hetgeen voorhanden was na hen te smijten. Hebben Gedeputeerden de beide Doctoren
voor den Adv. Provinciaal fungerende gelast sig op het factum en op de daaders naaukeurig te informeren, doende van alles ter Vergadering rapport.
1750, 6 februari. (in de marge: Bedienden der Administratoren bij provisie de Cherchers Hutten te gebruiken).
Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 16 Februarii 1750
De Heeren Gedeputeerden permitteeren an de bedienden der Administratoren van de Gemeene Lands middelen
om bij provisie en tot nadere dispositie de Cherchers hutten tot Delfzijl, Appingadam, en Ter Munten in die staat
als tegenswoordig worden bevonden, te moogen bewoonen.
1750, 9 maart. (in de marge: Bediende van de Geinteresseerden op ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 9 Meert 1750 [50e penning te Sandeweer 5-3-1750]
Word in actis geteikent, dat Tonnis Pieters den Eed als bediende van de Geinteresseerden op het gemaal in handen van de Secret. Laman, als daar toe gecommitteert, heeft afgelegt.
1750, 11 maart. (in de marge: Bedienden van de Geinteresseerden op ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Woensdag den 11 Meert 1750
Word in actis geteikent, dat Lammert Arnoldi den Eed als bediende der Geinteresseerden op het gemaal in handen van de Secret. Laman, als daartoe gecommitteert, heeft afgelegt.
1750, 18 maart. (in de marge: Bedienden van de Geinteresseerden op het Gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Woensdag den 18 Meert 1750
Word in actis geteikent, dat Reint de Jonge als bediende der Geinteresseerden op het gemaal den Eed daartoe
staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem, dat Heine Hindriks ad idem.
Ad idem dat Geesje Hindriks ad idem.
Ad idem dat Elsje Jans ad idem.
Ad idem, dat Meerten Willems ad idem.
Ad idem, dat Sicke Hindriks ad idem.
Ad idem, dat Jantje Jacobs ad idem.
Ad idem, dat Talligje Bijlveld ad idem.
Ad idem, dat Jannes Jans ad idem.
Ad idem, dat Leentje Coenraads ad idem.
Ad idem, dat Eltje Ebbes ad idem.
Ad idem, dat Hester Alles ad idem.
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1750, 24 maart. (in de marge: Bedienden van de Geinteresseerden op het Gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Dingsdag den 24 Meert 1750
Word in actis geteikent, dat Tjark Jans als bediende der Geinteresseerden van het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem, dat Jan Sjabbes als etc. ad idem.
Ad idem, dat Grietje de Quade ad idem.
Ad idem dat Harm Pieters ad idem.
Ad idem, dat Harm Hartkers en sijn huisvrou IJkjen IJses als bedienden etc. ad idem.
Ad idem, dat Gepke Geerts als etc. ad idem.
Ad idem, dat Renske Jans ad idem.
Ad idem, dat Tetje Jans ad idem.
Ad idem, dat Trijntje Wijrts ad idem.
Ad idem, dat Jan H. Hoeksema ad idem.
Ad idem, dat Wigboltjen Tjabbes als etc. ad idem.
1750, 26 maart. (in de marge: Bedienden van de Geinteresseerden op het Gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Donderdag den 26 Meert 1750
Word in actis geteikent, dat Jan Arents als bediende der Geinteresseerden van het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem, dat Jan Cornelis als etc. ad idem.
Ad idem, dat Pieter Hiddes als idem.
Ad idem, dat Aaltje Eijsses ad idem.
Ad idem, dat Otto Arents ad idem.
Ad idem, dat Roelfje Harms ad idem.
Ad idem, dat Johanna Koltvoogt ad idem.
Ad idem, dat Hindrik Everts en sijn huisvrou Grietje Alberts ad idem.
Ad idem, dat Geert Ottenhof en sijn huisvrou Geesje Westendorp ad idem.
1750, 2 april. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Donderdag den 2 April 1750
Word in actis geteikent, dat Aaltje Ritses den Eed als bediende van de Geinteresseerden van het gemaal op heden
ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem, dat Trijntje Rijkels etc. ad idem.
Ad idem, dat Freerk Claassen en zijn huisvrou Hindrikje Berents etc. hebben afgelegt.
Ad idem, dat Grietje Heines etc. heeft afgelegt.
1750, 6 april. (in de marge: Bediende Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 6 April 1750
Word in actis geteikent, dat Pieter Pieters als bediende van de Geinteresseerden op het gemaal den Eed daartoe
staande ter Vergadering heeft afgelegt.
1750, 20 april. (in de marge: De Gesamentlijke Moolenaars gelast). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 20 april 1750
De Adv. Provinciaal Ippius ter Vergadering binnenstaande, heeft voorgedraagen, dat ten gevolge verscheidene
attestatien van Gerigts Bedienden, soo ad manus hadde, gebleek, dat de bedienden van de Geinteresseerden op
het gemaal door de Moolenaars te Lande niet wierden gerespecteert in hun functie en selfs in het inquireren van
fraudes door deselve belet; versoekende dat gemelde bedienden in hun functie moogen worden gemainteneert.
Waarop gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden de bedienden van de Geinteresseerden op het gemaal
geauthoriseert om op alles het gemaal rakende de noodige inquisitie te doen; wordende de Moolenaars gelast,
alle, die met een acte van deese Taafel sijn voorsien geen het minste molest te doen of eenigsints in de inquisitie
te beletten bij poena van nadere dispositie.
1750, 28 april. (in de marge: De Ouderling van Garnwert gelast de cedullen van het koorn an te neemen). Toegang 1, inventarisnummer 184
Dingsdag den 28 April 1750
De Adv. Provinciaal Ippius ter Vergadering binnenstaande proponeerde, dat de Molenaar van het Carspel
Garnwert sig bij hem hadde geaddresseert en voorgedraagen, dat ten gevolge Staats resolutie in dato den Februarij jongst de cedullen van het koorn bij hem ter Moolen gebragt bij Manquement van den Wedman an den
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Oudsten Ouderling ter plaats om te bewaaren hebbende gepraesenteert, deselve geweigert hadde, die te ontfangen; versoekende daaromtrent nadere dispositie. Waarop gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden gemelden Ouderling gelast binnen de tijd van twee maal vier en twintig uuren na insinuatie deeses, de gepraesenteerde cedullen te ontfangen, en verder in alles an voornoemde staats-resolutie te voldoen; of dat daarin na order
tot sijn leedweesen sal worden voorsien.
1750, 4 mei. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 4 Maij 1750
Word in actis geteikent, dat Harm Onneken als Bediende van de Geinteresseerden op het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem dat IJtje Gaukes als Bediende etc. ad idem.
1750, 18 mei. (in de marge: Ses man van het Guarnisoen na Cantes). Toegang 1, inventarisnr. 184
Maandag den 18 Maij
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van de Geinteresseerden op het gemaal goedgevonden om van
den Heer Collonel B. van den Clooster, thans commanderende het guarnisoen alhier, ses man van het guarnisoen
te requireren ten einde op kosten van de gemelde Geinteresseerden na Cantes te worden getransporteert, en aldaar de Cherchers hutte en bediende, daar in provisioneel logerende, voor gedreigde daadlijkheeden te beveiligen.
1750, 25 mei. (in de marge: De Muldersknegt tot Cantes gelast de sleutel van de moolen over te geeven). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 25 Maij 1750
De Advocaat Provinciaal Ippius ter Vergadering binnenstaande, proponeerde dat door de Geinteresseerden op
het gemaal was geinformeert en uit de attestatie consteerde, dat de Molenaarsche tot Cantes op requisitie der
gemelde Geinteresseerden sig wel gewillig hadde verklaart de sleutel van de Moolen an hunne bediende aldaar te
laaten volgen; dogh de sleutel in handen van eenen Derk Cornelis, Knegt op voornoemde moolen sijnde, deselve
absoluut hadde geweigert de sleutel over te geeven. Waarop gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden
genoemden Derk Cornelis gelast de sleutel van de Moolen opsigt deeses sonder tegenspraak te laaten volgen, of
dat bij ontstentenis van dien defacto bij de provinciaale gewaldige sal worden ingetrokken, ten einde vervolgens
als ongehoorsaam om an de ardres van de Hooge overigheid te voldoen te worden gestraft.
(in de marge: De Moolenaars te Lande gelast de sleutels an de Bedienden over te geeven). Toegang 1, inventarisnummer 184
Op het voorgekoomene ter Vergadering hebben de Heeren Gedeputeerden de respective Moolenaars in deese
Provincie, bij welkers Moolen reets bedienden door de Geinteresseerden op het gemaal sijn gestelt en vervolgens
gestelt mogten worden, gelast de sleutels van de Moolens als meede de cedullen om gescheurt te worden an de
Bediende soo bij jeder Moolen gestelt is of mogte worden, anstonds, na insinuatie deeses, over te geeven.
1750, 4 juni. (in de marge: Informatie van H. Jans van Ommen an de Geinteresseerden van het gemaal ter hand
te stellen). Toegang 1, inventarisnummer 184
Donderdag den 4 Junii 1750
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Stad en het Hunsingo quartier, dewelke ten gevolge
apostille van den 25 Maij jongst verleent op den requeste van Hindrik Jans van Ommen, waarbij an den Remonstr. teffens salvum conductum was verleent, hadde gebesoigneert, en waarop den Adv. Provinciaal volgens nadere apostille van den 28 daar an volgende sig hadden geinformeert over gepleegde fraude soo den Remonstr. als
Moolenaars knegt op de Moolen bij de kleine poort, soude hebben begaan, waar omtrent de Moolenaar als meede de Bakker Derk Bonnes de grootste oorsaaken van de fraude souden sijn geweest. Waarop gedelibereert,
hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan dat alle de stukken en informatien tot deesen specterende an de Geinteresseerden op het gemaal sullen worden ter hand gestelt, ten einde daarop hun actie tegens wien sullen vermeinen te behooren na hunnen raade te institueren.
1750, 29 juni. (in de marge: Collecteurs te Lande gelast de Gemaal boeken atc. ten Comptoire over te brengen).
Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 29 Junii 1750
Op het geproponeerde ter Vergadering, hebben de Heeren Gedeputeerden de respective Collecteurs te Lande
gelast om de gemaalboeken en de restante commise penningen van het Eerste Vierendeel jaars 1749 met de
tiende verhooging op volgende dagen ten Comptoire over te brengen.
1750, 30 juni. (in de marge: Bediendersche van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
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Dingsdag den 30 Junii 1750
Word in actis geteikent, dat Hillegjen Harm als Bediendersche van de Geinteresseerden op het gemaal bij de
Moolen in de Beerta den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem dat Jan Biller als Bediende en desselfs huisvrou als bediende van etc. bij de Moolen tot Usquert den
Eed ad idem.
Ad idem Talligje Roelfs als bediende etc. bij de Moolen tot Garshuisen ad idem.
Ad idem dat Berent Sijgers etc. bij de Moolen tot Woltersum ad idem.
1750, 1 juli. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Woensdag den 1 Julii 1750
Word in actis geteikent, dat Claas Jurjaans als Bediende van de Geinteresseerden op het gemaal bij een der Molens in deese Stad bij mannewaarheid, in plaats van Eede, sijn verklaaring daartoe staande op heeden ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem, dat Albert Willems Lansink en desselfs huisvrou, als Bedienden van de Geinteresseerden op het gemaal bij een der Moolens in deese Stad den Eed daartoe staande op heeden ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem, dat Jacob Dijkhuis en desselfs huisvrou als etc. ad idem.
Ad idem, dat Wilhelmus Cuip en desselfs huisvrou als etc. ad idem.
Ad idem, dat Balster Jans en desselfs huisvrou etc. ad idem.
Ad idem, dat Willem Fokkes en desselfs huisvrou etc. ad idem.
Ad idem, dat Derk Scholtens als Bediende etc. heeft afgelegt.
Ad idem dat Abraham Uildriks en desselfs huisvrou als Nedienden etc. bij de Moolen tot Losdorp den Eed etc.
hebben afgelegt.
Ad idem, dat Hindrik Hindriks en desselfs huisvrou etc. bij de Moolen tot Uithuisen etc. ad idem.
Ad idem, dat Egge Willems en desselfs huisvrou etc. bij de Moolen in de Zeerijp etc. ad idem.
Ad idem, dat Almoetje Jochems als Bediende etc. bij de Moolen in de Scheemda etc. heeft afgelegt.
Ad idem dat Johanna Hitger wed. van Jan Okkes etc. bij de Moolen tot Bedum etc. ad idem.
Ad idem dat Swaantje Jacobs etc. bij de Moolen tot Niekerk etc. ad idem.
Ad idem, dat Nicolaas Mulder etc. bij de Moolen tot Niebert etc. ad idem.
1750, 2 juli. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Donderdag den 2 Julii 1750
Word in actis geteikent, dat Harm Hartkens en desselfs huisvrouw, als bedienden van de Geinteresseerden op het
gemaal bij een der Moolens in deese Stad den Eed daartoe staande op heeden ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem dat Pieter Hindriks en desselfs huisvrouw als etc. ad idem.
Ad idem dat Jan Suiring en desselfs huisvrouw als etc. ad idem.
Ad idem dat Hindrik Vonck en desselfs huisvrouw als etc. bij de Moolen tot Winschooten den Eed ad idem.
Ad idem dat Theodorns Charles en desselfs huisvrouw etc. bij de Moolen tot Baflo ad idem.
Ad idem, dat Harm Segel en desselfs huisvrouw bij de Moolen tot Wagenborgen etc. ad idem.
1750, 6 juli. (in de marge: Annegje Drost in de Zeerijp gelast). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 6 Juli 1750
Ter Vergadering sijnde voorgekoomen, dat de Ingesetenen van de Zeerijp eenige swaarigheid maakten om eenen
Egge Willems en desselfs huisvrouw Agnetha Jacobs, bedienden van de Geinteresseerden op het gemaal bij de
Moolen aldaar ergens te logeren op voorgeeven van eenige gedreigde daadlijkheeden in of an soodanig huis
waar in sulke Bedienden worden geadmitteert, en dewijl het huis van eenen Annegje Drost digt bij de gemelde
Moolen geleegen, het convenabelst is om de genoemde bedienden bij provisie te huisvesten; hebben de Heeren
Gedeputeerden gemelden Annigje Drost gelast om, boovenstaande Bedienden bij provisie huisvesting te geven;
sullende, bij aldien onverhoopt haar daar over eenig molest of schaade an haare behuising of goederen mogt
worden gedaan, daar voor worden gededomageert en schadeloos gestelt.
(in de marge: Ingesetenen van de Zeerijp gelast)
De Heeren Gedeputeerden geinformeert sijnde dat eenige quaadwillige in het Carspel Zeerijp hen niet ontsien
om bedenkelijk, en wel met dreigementen gepaart, uit te stroojen, dat Egge Willems en desselfs huisvrou als
bedienden van de Geinteresseerden op het gemaal bij de Moolen aldaar hun functie niet vreedig souden kunnen
exerceren, waardoor de goede Ingesetenen worden afgeschrikt an deselve huisvesting te vergunnen, niet tegenstaande het anstellen van bedienden bij jeder Moolen door de Edele Moogende Heeren Staaten deeser Provincie,
op het Hoog-wijs advis van sijn Doorlugtigste Hoogheid den Heere Prince Erf Stadhouder, is goedgevonden en
vast gestelt. Soo is het dat Hooggmelde Heeren Gedeputeerden alle Ingesetenen van de Zeerijp sonder onderscheid gelasten en ernstig vermaanen om gemelde bedienden soo angestelt sijn of inkomstig mogten worden, in
die qualiteit te erkennen en an haare persoonen of wooning geen het minste molest te doen, veel minder haar in
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het waarneemen van haar pligt eenigsints te beletten, bij poena dat de overtreeders van desen conform ‘s Lands
ordres sonder eenige verschooning sullen worden gestraft; sullende de Ingesetenen en of het geheele Carspel van
de Zeerijp voor alle disordres en ongeregeltheeden, soo onverhoopt in deesen mogten koomen te gebeuren, verantwoordelijk sijn en voor de schaade moeten instaan. En word de Staaten Boode van het quartier gelast desen
madat vooraf de Klok ter waarschuwing heeft laaten kleppen, opentlijk en duidelijk an de Ingesetenen aldaar
voor te leesen en als dan an de Wedman ter plaats tot sijn narigt over te geven, wordende de Wedman voornoemd hier nevens gelast om op alles vlijtig agt te geven en de overtreeders van desen sonder eenig agterhouden
te ontdekken en an te houden, of bij resistentie derselver naamen over te geven.
(in de marge: Bediende Eed).
Word in actis geteikent, dat Gauke Claasen als Collector tot Oldehove den Eed daartoe staande ter Vergadering
heeft afgelegt.
Word in actis geteikent, dat Eltje Hitjes als bediende van de Geinteresseerden op het gemaal bij de Moolen in
Midwolmer-hamrik den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem dat Aaltje Jurjaans etc. bij de Moolen tot Westerlee etc. ad idem.
Ad idem, dat Jan Hoexsema etc. bij de Moolen tot Visvliet ad idem.
Ad idem, dat Tije Jurriaans etc. bij de Moolen in Beerster-hamrik ad idem.
Ad idem, dat Willem Joosten etc. bij de Moolen tot Woldendorp ad idem.
Ad idem, dat Jan Boelens en desselfs huisvrouw etc. bij de moolen tot Loppersum etc. hebben afgelegt.
Ad idem, dat Jan Jans Woldring en desselfs huisvrouw etc. bij de Moolen tot Haaren etc. hebben afgelegt.
1750, 9 juli. (in de marge: Wedman in de Zeerijp gelast). Toegang 1, inventarisnummer 184
Donderdag den 9 Julii 1750
Ter Vergadering sijnde geproponeert, dat eenen Annegje Drost, woonagtig digt bij de Moolen in de Zeerijp,
eenige swaarigheid hadde gemaakt om Egge Willems en desselfs huisvrouw bedienden van de Geinteresseerden
op het gemaal volgens acte van den 6 Julii jongst bij provisie en met belofte van schadelooshouding te huisvesten; hebben de Heeren Gedeputeerden na gehoudene deliberatie de Wedman ter plaats gelast te besorgen dat
gemelde bedienden onder voldoening van behoorlijk logijsgeld het zij bij hem Wedman of elders in de Zeerijp
bij provisie onderdack en behoorlijke huisvesting genieten, op dat instaat mogen sijn hun functie aldaar na behooren te verrigten. En sal deesen an den Wedman voornoemd tot sijn narigt worden ter hand gestelt.
(in de marge: Commisen Provinciaal gelast)
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commis Provinciaal Uchtman om de Cherchershut in de Zeerijp ten allereersten te doen repareren en in genoegsaam bewoonbaare staat te doen brengen.
1750, 13 juli. (in de marge: Moolenaars van de Prov. van het Eed en placaat ontslagen). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 13 Julii 1750
Ter Vergadering sijnde voorgekoomen dat eenige Molenaars ten plattenlande weigeragtig sijn om de bedienden
van de Geinteresseerden op het gemaal in die qualiteit te erkennen en an deselve de cedullen te laaten toekoomen, op voorgeeven dat van den Eed, om selfs als bedienden te fungeren, niet souden sijn ontslaagen, daar
egter bij nadere placcaate Bedienden bij jeder Moolen sullende worden gestelt, daardoor van selfs consteert, dat
de cedullen an gemelde Bedienden moeten worden overgegeven om gescheurt te werden, en dus de Moolenaars
daardoor van het bewaaren der cedullen en den Eed daarop gedaan sijn ontheft. Waarop gedelibereert, hebben de
Heeren Gedeputeerden om deese en diergelijke uitvlugten en exceptien verder voor te koomen, bij deesen alle
Moolenaars deeser Prov. van den Eed en Placcaat, om cedullen te bewaaren ontslaagen, en gelast de gestelde
Bedienden als Opsigters bij de Moolens te erkennen en de cedullen als van ouds over te geeven.
1750, 20 juli. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 184
Maandag den 20 Julii 1750
Word in actis geteikent, dat Hindrik Sijwerts en desselfs huisvrou, als bedienden van de Geinteresseerden op het
gemaal bij de moolen tot Ulrum den Eed daartoe staande op heeden ter Vergadering hebben afgelegt; wordende
de Moolenaar aldaar van den Eed en placcaat om cedullen te bewaaren, als een seeker gevolg van dien, ontslaagen.
Ad idem Frans Mijon en desselfs huisvrou bij de moolen tot Midwolda in ‘t Wester quartier ad idem.
Ad idem Reijnoe Harms vrou van Sicke Hindriks bij de moolen tot Pieterbouren ad idem.
Ad idem Aaltje Alderts vrou van Pieter Hiddes bij de moolen tot Middelstum ad idem.
Ad idem Gerrit Jacobs en desselfs huisvrou bij de moolen tot Marum ad idem.
Ad idem Wolter Jans en desselfs huisvrou bij de moolen tot Nijehove ad idem.
Ad idem Bastiaan Derks en desselfs huisvrou bij de moolen tot Niebert ad idem.
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1750, 23 juli. (in de marge: Bedienden der Geinteresseerden op het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnr. 184
Donderdag den 23 Julii 1750
Word in actis geteikent, dat Jan Melles en desselfs huisvrou als bedienden van de Geinteresseerden op het gemaal bij de moolen tot Leens den Eed daartoe staande op heeden ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem Tjeert Jans bij de moolen tot Niesijl ad idem.
Ad idem Albert Berents en desselfs huisvrou bij de moolen tot Cloosterbouren ad idem.
Ad idem Geert Geerts en desselfs huisvrou bij de moolen tot Garnwert ad idem.
Ad idem Martje Pieters vrou van Eltje Hitjes bij de moolen tot Midwolmerhamrik ad idem.
Door de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen ten gevolge het 11de Art. van hun Instructie een specifique staat van alle collectboeken voor jeder quartier in het bijsonder, als meede een Generaale Staat over het
tweede vierendeel jaars 1750 ter Vergadering sijnde geexhibeert, hebben de Heeren Gedeputeerden gemelden
Generaalen Staat cum exhibito doen teikenen.
1750, 27 juli. (in de marge: Bedienden der Geïnteresseerden op het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnr. 185
Maandag den 27 Julii 1750
Word in actis geteikent, dat Meike Datesen desselfs huisvrouw als bediende van de Geïnteresseerden op het
Gemaal bij de moolen tot Opende den Eed daartoe staande ter Vergadering hebben afgelegt, wordende de
Moolenaar aldaar van den Eed en Placcaat om cedullen te bewaaren, als een seeker gevolg van dien ontslaagen.
Ad idem Corneliske Cornelis bij de moolen tot Groote-Gast ad idem.
Ad idem Remke Engberts Vrou van Arent Gerrits bij de moolen tot Lutke-Gast ad idem.
1750, 24 augustus. (in de marge: Bedienden der Geïnteresseerden op het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 24 Augusti 1750
Word in actis geteikent, dat Jan Hindriks en desselfs huisvrouw als bedienden van de Geïnteresseerden op het
Gemaal bij de Moolen tot Niezijl den Eed daartoe staande ter Vergadering hebben afgelegt.
(in de marge: De Bediende A. Oeldriks geauthoriseert.)
De Heeren Gedeputeerden authoriseren Abram Oeldriks als beëdigde Bediende van de Geïnteresseerden op het
gemaal bij de Moolen tot Losdorp om op voorig gepraesteerden Eede verdersten platten Lande voor gemelde
Geïnteresseerden te vigileren.
1750, 14 september. (in de marge: Bedienden van ‘t gemaal verplaast). Toegang 1, inventarisnr. 185
Maandag den 14 September 1750
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke der Geïnteresseerden op het gemaal verstaan dat Bastiaan Derks
en desselfs huisvrou als reeds beëdigde Bedienden van gemelde Geïnteresseerden bij de Moolen tot Niebert, van
daar bij de leege Moolen tot Winschooten sullen worden verplaatst.
1750, 14 september. (in de marge: Bedienden wegens ‘t gemaal Eed).
Word in actis geteikent dat David Heeres en desselfs huisvrou als Bedienden van de Geïnteresseerden op het
gemaal bij de Moolen tot Niebert den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt
1750, 15 oktober. (in de marge: Bedienden van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 15 October 1750
Word in actis geteikent, dat Evert Olthof als bediende van de Geïnteresseerden op het gemaal bij de Moolen in
de Wildervank den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem, dat Hindrik Boogh bij de Moolen tot Loppersum ad idem.
Ad idem, dat Hermannus van Ringen bij de Moolen te Midwolda bij de Leek ad idem.
1750, 16 oktober. (in de marge: Geinteresseerden op ‘t gemaal gelast). Toegang 1, inventarisnr. 185
Vrijdag den 16 October 1750
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Geïnteresseerden op het gemaal over de Provincie om ten gevolge Staats
resolutie van den 2 deses binnen de tijd van 14 dagen, na insinuatie deses, alle vrouwspersoonen soo bij de Moolens onder Eede in hun dienst hebben, te dimitteren en daarvoor nu en inkomstig manspersoonen als hunne bedienden te emplojeren en inplaats te stellen.
1750, 22 oktober. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal verplaast). Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 22 October 1750
Ter versoeke van de Geïnteresseerden op het gemaal wordt in actis geteikent, dat Jan Boelens, in plaats van tot
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Loppersum, als desselver bediende bij de moolen tot Termunten op bevoorens gepraesenteerden Eed sal fungeren.
1750, 28 oktober. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 28 October 1750
Word in actis geteikent, dat Bronger Thies als Bediende van de Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen tot
Aduard den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1750, 30 oktober. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal. Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Vrijdag den 30 October 1750
Word in actis geteikent, dat Arent Gerrits als bediende van de Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen tot
Lutkegast den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
Ad idem, dat Hermannus Elferts etc. bij de Moolen tot Schildwolda en Slogteren ad idem.
1750, 3 november. (in de marge: Bediende van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Dingsdag den 3 November 1750
Wort in actis geteikent, dat Coert Jans als Bediende van de Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen tot
Corpswolda, [sic] den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1750, 9 november. (in de marge: Bediende van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 9 November 1750
Word in actis geteikent, dat Freerk Rotgers als Bediende van de Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen
tot Onderdendam den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1750, 16 november. (in de marge: Bediende van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 16 November 1750
Word in actis geteikent, dat Jan Alberts als Bediende van de Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen tot
Muntendam den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1750, 24 november. (in de marge: Bediende van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Dingsdag den 24 November 1750
Word in actis geteikent, dat Luitjen Haijes den Eed als Bediende der Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen tot Westerlee op heeden ter Vergadering heeft afgelegt.
1750, 30 november. (in de marge: De Hren Gecomm.den tot het Hunsingo quartier versogt de moolenaar van
Niekerk en Vliedorp te verstaan). Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 30 November 1750
De Adv. Prov. Ippius ter Vergadering binnenstaande, heeft uit naam der Ingesetenen van Niekerk en Vliedorp
voorgedraagen dat het gemaal aldaar tot groot ongerijf der Ingesetenen en nadeel van de Provincie seer slegt
wierde behandelt, soo door de onbruikbaarheid van de moolen als onkunde van den molenaar, daarop door den
Eigenaar van dien Menne Luitjes tot Ulrum woonagtig, gestelt; alles breeder vermeld in de attestatien daarvan
afgegeven. Waarop gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden het selve gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden tot het Hunsingo quartier met de Secret. om den Eigenaar van de moolen alsmeede den fungerenden moolenaar daarover te verstaan ten fine van rapport.
1750, 16 december. (in de marge: Bediende van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 16 December 1750
Word in actis geteikent, dat Jan Andries als bediende der Geïnteresseerden op het gemaal bij de moolen tot Stedum den Eed daartoe staande op heden ter Vergadering heeft afgelegt.
1751, 7 januari. (in de marge: Opsigters bij de moolens onder Eede te brengen). Toegang 1, inventarisnr. 185
Donderdag den 7 Januarii 1751 Opsigters
Ad idem heeft voorgedraagen, dat bij Staats resolutie van den 30 December jongst het middel van het gemaal
mede onder het opsigt van de Administratoren sijnde gestelt, de Opsigters bij de Moolens alleen als bedienden
der Administrateurs op het gemaal waaren beëdigt. Waarop gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden
goedgevonden en verstaan dat de gesamentlijke Opsigters bij de Moolens opnieuw als bedienden der Administratoren onder Eede sullen worden gebragt.
(in de marge: De Bode van het quartier gelast de Opsigters bij de moolens in de Stad etc. te denuncieren)
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Bode van het quartier om de gesamentlijke Opsigters bij de moolens in
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deese Stad, Stads Tafel en het Gooregt tegens Donderdag, sullende sijn den 14 deses des morgens op half tien
uuren alhier, in het Provincie Huis te citeren, en denuncieren ten einde opnieuw als bedienden der Administratoren van de gemeene Landsmiddelen onder Eede te worden gebragt.
(in de marge: Ad idem in het Fivelingo quartier)
Ad idem om de gesamentlijke Opsigters bij de Moolens in het Fivelingo quartier tegens Maandag, sullende sijn
den 18 deses, des morgens op half tien uuren alhier etc. ad idem.
(in de marge: Ad idem Hunsingo)
Ad idem bij de Moolens in het Hunsingo quartier tegens Dingsdag, sullende sijn den 19 deeses etc. ad idem.
Ad idem bij de Moolens in het Wester quartier tegens Woensdag, sullende sijn den 20 deses etc. ad idem.
(in de marge: Ad idem beide Oldambten)
Ad idem bij de Moolens in de beide Oldambten tegens Donderdag, sullende sijn den 21 deses etc. ad idem.
1751, 14 januari. (in de marge: De Vrouwen der Opsigters bij de moolens onder Eede te brengen). Toegang 1,
inventarisnummer 185
Donderdag den 14 Januarii 1751
Ad idem versogte uit naam der Administratoren van de gemeene Landsmiddelen, dat de vrouwen der Opsigters
bij de moolens teffens met haar man onder Eede mogten worden gebragt, ten einde bij aldien de Administratoren
de Opsigters als hunne bedienden tot weering van andere sluikerijen mogten emplojeren, als dan de Vrouwen bij
de Moolens mede souden konnen invigileren. Waarop gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan,
dat de vrouwen der Opsigters bij de moolens mede tot den Eed sullen worden geadmitteert.
(in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed)
Word in actis geteikent, dat Pieter Hindriks en desselfs huisvrou als bedienden van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed op heden ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem Derk Schultens en desselfs huisvrou ad idem.
Ad idem Albert Lanting en desselfs huisvrou.
Ad idem Balster Jans en desselfs huisvrou.
Ad idem Willem Fockes en desselfs huisvrou.
Ad idem Harm Hartgeers en desselfs huisvrou.
Ad idem Jacob Dijkhuis en desselfs huisvrou.
Ad idem Jan Suiring en desselfs huisvrou.
Ad idem Wilhelmus Kuip en desselfs huisvrou.
Ad idem Evert Tonnis en desselfs huisvrou.
Ad idem Claas Jurjens als etc. heeft afgelegt.
Ad idem Jan Woldring als etc. heeft afgelegt.
Ad idem Jan Janssen etc. heeft afgelegt.
(in de marge: Adsistenten der Administratoren Eed)
Word in actis geteikent, dat Nomda Suidema den Eed als adsistent van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1751, 18 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 18 Januarii 1751
Word in actis geteikent, dat Ebbe Harkes en Eetjen Ebles als bedienden der Administratoren van de gemeene
Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem Jannes Christiaans en Elske Jans.
Ad idem Reinder Jans en Aaltje Jans.
Ad idem Jan Arents en Aaltje Eijlts.
Ad idem Harmannus Elpherts en Helena Samuels.
Ad idem Jan Willems en Tidda Pieters.
Ad idem Jacob Jacobs en Geertje Harms.
Ad idem Claas Mulder en Elisabeth Cruisberg.
Ad idem Egge Willems en Agneta Egges.
Ad idem Coert Jans en Jantje Jacobs.
Ad idem Heine Hindriks als etc. heeft afgelegt.
Ad idem Reint Reints.
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Ad idem Tjark Jans.
Ad idem Melle Martens.
Ad idem Hindrik Boog.
Ad idem Abraham Uildriks.
Ad idem Andries Jans.
Ad idem Berent Sijgers.
Ad idem Johannes Jans.
Ad idem Pieter Hiddes en Aaltje Jans als etc. hebben afgelegt.
1751, 19 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Dingsdag den 19 Januari 1751
Word in actis geteikent, dat Jan Bannin en desselfs huisvrou als bedienden van de Administratoren der gemeene
Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem Theodurs Carels en desselfs huisvrou.
Ad idem Hindrik Hindriks en desselfs huisvrou.
Ad idem Pieter Hiddes en desselfs huisvrou.
Ad idem Freerk Roskes en desselfs huisvrou.
Ad idem Jan Bilder en desselfs huisvrou.
Ad idem Eijsse Bruins en Berent Bruins Wed.
Ad idem Coenraad Jans als etc. heeft afgelegt.
Ad idem Jan Meddens.
Ad idem Hermannus IJborg.
Ad idem Hindrik Sijwerts.
Ad idem Sicke Hindriks.
Ad idem Hindrik Everts.
Ad idem Jan Pieters.
Ad idem Pieter Pijlon.
Ad idem Mekke Dates.
1751, 20 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 20 Januarii 1751
Word in actis geteikent, dat Pieter Nannes en desselfs huisvrou als bedienden van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering hebben afgelegt.
Ad idem Harm Onnekes en desselfs huisvrou.
Ad idem Claas Derks en desselfs huisvrou.
Ad idem Cornelis Nannes En Corneliske Cornelis.
Ad idem Gerrit Arents en Remke Engelberts.
Ad idem David Heeres als etc. heeft afgelegt.
Ad idem Jan Hindriks.
Ad idem Freerk Claassen.
Ad idem Wolter Jans.
Ad idem Albert Jans.
Ad idem Lammert Arnoldi.
Ad idem Geert Geerts.
Ad idem Willem Egges.
Ad idem Frans Mijon.
Ad idem Gerrit Jacobs.
Ad idem Tetje Wierts.
1751, 21 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 21 Januarii 1751
Word in actis geteikent, dat Beuke Jans als bediende van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem Eppe Jans.
Ad idem Hindrik Alberts.
Ad idem Eltje Hitjes.
Ad idem Harm Segel.
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Ad idem Willem Joesten.
Ad idem Jan Boelens.
Ad idem Hindrik Jans.
Ad idem Tije Jurjens.
Ad idem Otto Arents.
Ad idem Harm Pieters.
Ad idem Evert Olthof.
Ad idem Hindrik Vonck en desselfs huisvrou als etc. hebben afgelegt.
Ad idem Bastiaan Derks en desselfs huisvrou.
Ad idem Wijbe Harms en desselfs huisvrou.
Ad idem Thomas Harpens en Talina Bijlvelt als etc. in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
Ad idem Harm Gerrits Vrou in handen etc. heeft afgelegt.
in de marge: Continuerende Collecteurs Eed)
Ad idem Bronger Thies in handen etc. heeft afgelegt.
Word in actis geteikent, dat Jan Suidema als continuerende collector tot Winschoot den Eed daartoe staande in
handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1751, 25 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 25 Januarii 1751
Word in actis geteikent, dat Ariaan Tjeerd als Bediende van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen
wegens het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
in de marge: Continuerende Collecteurs Eed)
Ad idem dat Cornelis Derks als continuerende collector tot Adorp den Eed etc. ad idem.
Ad idem Freerk Jans als continuerende collector tot Wester Embden.
Ad idem Harm Bernhardus als continuerende collector tot Maarslag.
Ad idem Tobias Buning als continuerende collector tot Ulrum.
Ad idem Albert Wolthuis als continuerende collector tot Niekerk en Vliedorp.
in de marge: Continuerende van het gemaal Eed)
Ad idem dat Evert Haselhof en desselfs huisvrou als bedienden van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande etc. ad idem.
1751, 27 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 27 Januarii 1751
Word in actis geteikent, dat Adam Vos en desselfs huisvrou als bedienden van de Administratoren der gemeene
Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
Ad idem Jan Kemeling en desselfs huisvrou.
Ad idem Aaltje Ritses en Benjamin Ros.
1751, 4 Februari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 4 Februarii 1751
Word in actis geteikent, dat Harm Gerrits als bediende van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen
wegens het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1751, 11 Februari. (in de marge: De Moolenaars ten Lande gelast den Eed te praesteren). Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 11 Februarii 1751
Ter instantie van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen hebben de Heeren Gedeputeerden de respective Moolenaars te Lande met derselver knegten gelast om sig binnen de tijd van 14 daagen na insinuatie deeses,
an de gericht en ter plaats te addresseren om ten gevolge het 6de Articul van de Ordonnancie op het gemaal
opnieuw onder Eede te worden gebragt.
1751, 15 Februari. (in de marge: Bedienden van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 15 Februarii 1751
Word in actis geteikent, dat Pieter Jacobs en desselfs huisvrou Hillegje Jans als Bedienden van de Administrato-
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ren der gemeene Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman
hebben afgelegt.
1751, 17 Februari. (in de marge: Bedienden van het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 17 Februarii 1751
Word in actis geteikent, dat Harm Jans als bediende van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen wegens het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
Ad idem Fennegjen Harms huisvrou van Harm Segel als Bediende etc. ad idem.
1751, 20 Februari. (in de marge: Cherchersche Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Saturdag den 20 Februarii 1751
Is in actis geteikent, dat Aaltijn Teunis huisvrouw van Mekke Dates als Cherchersche te Opende den Eed daartoe
staande in handen van de Secret. W. heeft afgelegt.
1751, 2 maart. (in de marge: Bedienden wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Martis den 2 Maart 1751
Word in actis geteikent, dat Annegje Sluiter Vrouw van Lammert Arnoldi als mede bediendersche van het gemaal, den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
Ad idem Catharina Arnoldi, vrouw van Albert Jans etc. ad idem.
1751, 5 maart. (in de marge: Bedienden wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Veneris den 5 Maart 1751
Word in actis geteikent, dat Engeltje Olthof Vrou van Evert Olthof als mede bediendersche van het gemaal den
Eed daartoe staande in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1751, 9 maart. (in de marge: Bedienden wegens het gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Martis den 9 Maart 1751
Word in actis geteikent, dat Frouke Jans Vrouw van Jan Jansen als bediendersche van het gemaal den Eed daartoe staande ter Vergadering heeft afgelegt.
Ad idem Bartruid Hindriks Vrouw van Jan Pieters etc. ad idem.
Ad idem Jan Knol en desselfs dogter Grietje Jans etc. in handen van de Secret. Wildervanck hebben afgelegt.
Ad idem Aldert Berents en desselfs huisvrouw
Ad idem Johanna Holtvoogt.
1751, 25 maart. (in de marge: Bedienden van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Jovis den 25 Maart 1751
Is in actis geteikent, dat Ciprianus Bootsma en sijn huisvrou Aafjen Wijgers als Bedienden op het gemaal den
Eed daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck hebben afgelegt.
- - - Albertus Homan en vrou Harmina Seslaar etc. ad idem.
- - - Eweltien Luijes huisvrou van Pieter Pijlon ad idem.
1751, 29 maart. (in de marge: De Molenaeren deser Stad gelast). Toegang 1, inventarisnummer 185
Lunae den 29 Maart 1751
Op het geproponeerde van de Advocaat Provinciaal ter Vergaderinge binnenstaande. Hebben de Heeren Gedeputeerden de respective Molenaeren deeser Stad gelast om inwendig de tijd van agt dagen na insinuatie deses haare
Molens na behooren digt te laten maken en te repareren.
(in de marge: De Molenaer van ‘t Kleine poorties gelast).
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Molenaer van ‘t Kleine poorties Moolen soodane venster als voor eenige
tijd in de Moolen heeft laten maken en het geen buiten het gesigt van de Cherchers Hutte is terstont na insinuatie
deses te moeten removeren en de molen wederom in voorige staat te brengen.
1751, 30 maart. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Martis den 30 Maart 1751
Is in actis geteikent dat Cornellisje Berents huisvrou van Gerrit Jacobs als bedienaresse van de Administratoren
op het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck heeft afgelegt.
1751, 31 maart. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Mercurii den 31 Maart 1751
Is in actis geteikent dat Rienewe Harms huisvrou van Sicke Hindriks als bedieneresse van het gemaal den Eed
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daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck heeft afgelegt.
1751, 5 april. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Lunae den 5 April 1751
Is in actis geteikent dat Albert Lanting als bediende der Administratoren de Eed daartoe staande in handen van
de Secret. Wildervanck heeft afgelegt.
1751, 17 april. (in de marge: Hillegijn Themmen als Bediendersche Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Saturni den 17 April 1751
Is in actis geteikent dat Hillegijn Themmen huisvrouw van Hindrik Jans als bediendersche der Administratoren
op het gemaal den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck heeft afgelegt.
1751, 17 april. (in de marge: Molenaar en Chercher te Haren gelast). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 185
Jovis den 29 April 1751
Op het geproponeerde ter Vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden de Molenaar en Chercher van de Harender Moolen geauthoriseert en gelast, gelijk geauthoriseert en gelast worden bij deesen om naukeurig te invigileren, dat geen meel, brood, of andere waaren de impost van ‘t gemaal subject op geener hande wijse in deese
Provincie belangs haar Moolen werde ingevoert en al het geen mogten agterhaalen tegens deese Order te sijn
ingebragt direct inconformité an voorige resolutien an de Diaconie ter plaatse sullen over brengen, sullende extract van deese de Moolenaar en Chercher voornoemt worden ter hand gestelt.
1751, 6 mei. (in de marge: Hren Gecommden versogt de twee Molenaaren van de Eerste drie molens te verstaan). Toegang 1, inventarisnummer 185
Jovis den 6 Maij 1751.
De Advt Provinciaal ter Vergaderinge binnenstaande heeft geproponeert hoe door de Administratoren op den 5
deser pegelinge sijnde gedaan bij de eerste Drie Molen, aldaar hadden bevonden twee mudden garsten molt
volgens verklaringe van de mulder Sijbrant Thies en Jacob toebehorende an Jacobus Sissingh brouwer in de
Peperstraat, en overgebleven van den 30 April 1750. Sijnde an het Provincie Comptoir angegeven Jacob.Sissingh
agt mudden haveren molt. Waarover gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden hetselve gestelt in handen
der Heeren Gecommitteerden van ‘t quartier met de Secret. om de beide moolenaars desen angaande te verstaan.
1751, 28 juni. (in de marge: Vijf stuivers ‘s weeklijks van het Cherchers Tractement in te houden). Toegang 1,
inventarisnummer 185
Lunae den 28 Junii 1751.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden goetgevonden en verstaan, dat van nu
af an ‘s weeklijks wederom vijf stuivers van het tractement der Cherchers door de collecteurs sal worden ingehouden om daar uit de kleine reparatien an dak, deur en venster te kunnen doen en wanneer na gedaane visitatie
der Commisen Provinciaal bevonden wort, dat deselve door de Cherchers behoorlijk conform de wet sijn onderhouden sullen als dan de Collecteurs op een hantje van de Commisen geauthoriseert sijn, de ingehoudene vijf
stuivers an de Cherchers wederom te mogen uittellen.
1751, 1 juli. (in de marge: Bedienden Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag á Meridi den 1 Julii
Is in actis getekent, dat Hindrik Staal en desselfs huisvrouw als Bediende van de Administratoren wegens het
gemaal bij de Moolen in de Beerster Hamrik den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck
hebben afgelegt.
1751, 8 juli. (in de marge: Opsigter van het gemaal verplaats). Toegang 1, inventarisnummer 185
Jovis den 8 Julii 1751.
Op het versoek van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen, hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden, dat de opsigter en desselfs huisvrouw wegens het gemaal bij de Moolen tot Midwolda verplaats sal
werden bij de Moolen tot Zuidbroek.
(in de marge: Bedienden van ‘t gemaal Eed).
Is in actis geteikent, dat Geert Fokkens en desselfs huisvrouw Lollina Jelles als opsigters bij de Molen tot Midwolda den Eed daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck hebben afgelegt.
1751, 9 september. (in de marge: Chercher verplaats). Toegang 1, inventarisnummer 185
Jovis den 9 September 1751
De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek van de Administratoren der gemene Landsmiddelen goedge-
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vonden en verstaan, dat de Chercher bij de moolen tot Wagenborgen zal worden verplaats bij de molen op de
Meeden en die van de Meeden wederom bij de moolen tot Wagenborgen.
1751, 13 september. (in de marge: Cherchers Eed). Toegang 1, inventarisnummer 185
Lunae den 13 September 1751
Is in actis getekent dat Jan Mennes Peper als Chercher bij de moolen tot Muntendam den Eed daartoe staande in
handen van de Secret. Wildervank heeft afgelegt.
- - - Jan Hofkamp en desselfs huisvrouw Siberdina Krijgsmans als Chercher en Cherchersche bij de moolen tot
Opende etc. hebben ad idem.
1751, 5 november. Toegang 1, inventarisnummer 185
Veneris den 5 November 1751.
Is in actis getekent dat Anthonij Kempen en zijn Huisvrouw Aaltien Hindriks als Chercher en Cherchersche bij
de 2 drie moolens de Eed daartoe staande in handen van de Secret. Wildervank heeft afgelegt.
- - - Doije van der Wijk als Chercher bij het oude hok ad idem.
1751, 10 november. Toegang 1, inventarisnummer 185
Mercurii den 10 November 1751.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de molenaar van Finserwolde om de Boomen rondom de molenberg staande
voor zo verre het gesigte van de opsigter uit de Hut beletten af te kappen inmediaat na insinuatie deses.
1751, 14 december. Toegang 1, inventarisnummer 185
Martis den 14 December 1751.
Is in actis getekent dat Mekke Dates als opzigter bij de moolen tot ‘t Niebert de Eed daartoe staande in handen
van de Secretaris Wildervank heeft afgelegt.
1751, 17 december. Toegang 1, inventarisnummer 185
Veneris den 17 December 1751.
Is in actis getekent dat Hindrik Egberts en desselvs Huisvrouw Jantien Harms als opsigter en opsigtersche bij de
moolen op Schouwerzijl de Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Wildervank hebben afgelegt.
1752, 6 maart. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 6 Maart 1752.
Word in actis getekent dat Aaltje Tonnis huisvrouw van Mekke Dates als bediende op het Gemaal bij de molen
tot Niebert de Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Laman heeft afgelegt.
1752, 10 april. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 10 April 1752.
Word in actis geteikent dat Henricus Stuive den Eed als bediende der Administratoren bij de molen tot Woldendorp in handen van de Secretaris Laman heeft afgelegt.
1752, 26 april. Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 26 April 1752.
Word in actis geteikent dat Roelef Rosema en desselvs Huisvrouw Willemina Cramer als opzigters bij de moolen tot Cantens den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
1752, 27 april. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 27 April 1752.
Word in actis geteikent dat Jeremia Pilon en desselvs Huisvrouw Grietje Melis als opzigters bij de moolen tot
Cantens den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
1752, 8 mei. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 8 Maij 1752.
Word in actis geteikent dat Harm Jans, als bediende der administratoren van de Gemeene Landsmiddelen op de
Leek den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Laman heeft afgelegt.
Ad idem Sijbrant Menses als opzigter bij de moolen tot Aduard den Eed. etc. ad idem.
1752, 11 mei. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 11 Maij 1752.
De Heeren Gedeputeerden permitteeren an de Chercher bij de molen tot Grijpskerk om zig voor een seker tijd
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van daar na Holland te mogen absenteeren.
1752, 15 mei. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 15 Maij 1752.
Word in actis getekent dat Abel Hindriks als angestelde opzigter bij de moolen tot Muntendam den Eed daar toe
staande in handen van den Secretaris Laman heeft afgelegt.
1752, 30 mei. Toegang 1, inventarisnummer 185
Dingsdag den 30 Maij 1752.
Door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen bij petitie versogt zijnde dat eenen Rotmer Popkes en
desselfs Huisvrouw den Eed als opzigters bij de moolen tot Leens mogt worden gestaaft dat zij administratoren
vervolgens mogten worden geauthoriseert om de tegenswoordige opzigter en vrouw bij de moolen tot Leens na
die van de Zeerijp te verplaatsen en die van de Zeerijp bij de moolen tot Midwolmer Hamrik te emploijeren.
hebben de Heeren Gedeputeerden het zelve gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden tot de Stad en het
Hunsingo quartier met de Secretaris om de administratoren daar over nader te verstaan ten fine van rapport.
1752, 26 juni. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 26 Junij 1752
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot het Hunsingo quartier dewelke ten gevolge acte commissoriaal in dato den 30 Maij jongst de Administratoren der gemeene Landsmiddelen hadden verstaan over derselver
versoek ten einde eenen Rotmer Popkes en desselfs Huisvrouw den Eed als opzigters bij de moolen tot Leens
mogt worden gestaaft en verdere authorisatie om enige opsigters van de eene moolen na de andere te verplaatsen. Waarop gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden dat genoemde Rotmer Popkes en
desselfs Huisvrouw den Eed als opsigters bij de moolen tot Leens zal worden afgenomen, voorts gemelde Administratoren geauthoriseert om de tegenswoordige opsigter en vrouw bij de moolen tot Leens na Eenrum die van
Eenrum na Bedum en die van de Zeerijp na de moolen tot Midwolmer Hamrik te verplaatsen.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het geproponeerde ter vergadering, na gehoudene deliberatie, goedgevonden en verstaan dat geen opzigters bij de moolens of andere bedienden der administratooren zig tot enige particuliere dienst zullen laten gebruiken maar alleen op ordre der administratooren in dienst van den Lande worden
geomplojeert, om dus des te beeter volgens hun ambt en eed ten voordele van de Provincie geduriglijk op alle
fraudes te konnen inquireren.
1752, 27 juni. Toegang 1, inventarisnummer 185
Dingsdag den 27 Junij 1752
De Advocaat Provinciaal Ippius ter vergadering binnen staande heeft gerapporteert dat de administrator Vliege
zig geinformeert hebbende op de klagten van de molenaar tot Termunten tegens de Chercher aldaar, volgens
geregtelijk ingenomen verklaringen door een Provincie Boode bevonden was dat de Chercher in allen deele zijn
pligt hadde waargenomen dog dat daar en tegens de molenaar an de Chercher en wedman de inquisitie hadde
geweigert en teffens fraudulent in meer dan eenen opzigte zoude hebben gehandelt. Waar op gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden in het gedrag van den Chercher voornoemt genoegen genoegen [sic] genomen;
voorts den Adv. Provinciaal sig nader op het gedrag en malversatien van de molenaar in voorgemelde verklaringen angehaalt te informeeren ten fine van rapport.
1752, 29 juni. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 29 Junij 1752
Word in actis geteikent dat Jacob Jacobs en desselvs Huisvrouw den Eed als opzigters bij de moolen in de Zeerijp in handen van de Secretaris Laman hebben afgelegt.
Ad idem dat Hindrik Pieters den Eed als opzigter bij de moolen tot Thesinge ad idem.
1752, 3 juli. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 3 Julij 1752
Word in actis geteikent dat Rotmer Popkes en desselfs Huisvrouw als geadmitteerde opzigters bij de moolen tot
Leens den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
1752, 17 juli. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 17 Julij 1752
Word in actis geteikent dat Abraham Rensing en desselfs Huisvrouw als opzigters bij de moolen tot Muntendam
den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
Ad idem dat Jan Eppes als opsigter bij de Lage moolen tot Winschoten etc. heeft afgelegt.
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1752, 14 september. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 14 Septemb. 1752
Word in actis geteikent dat IJwe Bartels als opzigter bij de moolen tot Marum den Eed daar toe staande in handen van den Secret. Laman heeft afgelegt.
Ad idem dat Liefke Menkes huisvrouw van Doje van der Wijk als mede opzigtersche bij de Oude hoks molen
den Eed etc. ad idem.
1752, 1 november. Toegang 1, inventarisnummer 185
Woensdag den 1 November 1752.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commisen Provinciaal om de privaaten bij de Cherchers hutten tot
Usquert en in de Zeerijp te doen repareeren of desnoods vernieuwen.
1752, 23 november. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 23 November 1752.
Word in actis geteikent dat Trijntje Derks Huisvrouw van Wolther Jans den Eed als mede opsigtersche bij de
moolen tot Niehove in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1752, 30 november. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 30 November 1752.
Ter occasie van het gedaane rapport der Heeren Gecommitteerden tot het Westerquartier en beijde Oldambten
over het geemaneerde mandaat van den Adv. Provinciaal rat off. tegens Nanneke Pieters molenaar tot Termunten
ter vergadering zijnde voorgekomen en uit wederzijdse verklaringen en attestatien, regtdraads tegen elkanderen
anlopende gebleken dat de Chercher aldaar diverse beschuldigingen van malversaties tegens den molenaar heeft
zoeken op te werpen en de molenaar an de andere zijde zijn onschult uit de attestatien beweerende de Chercher
beschuldigt over wangedrag; hebben de Heeren Gedeputeerden, na Gehoudene Deliberatie de Administratoren
der Gemeene Lands Middelen gelast de Chercher Abraham Uildriks van Termunten te verleggen en elders te
emplojeren en een ander bequaam, nugteren en oppassend opsigter wederom bij de moolen tot Ter Munten te
verplaatsen.
Word in actis geteikent dat Arent Gerrits als opzigter bij de moolen tot Lutkegast den Eed daar toe staande in
handen van den Secret. Laman heeft afgelegt.
1752, 7 december. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 7 December 1752.
Ter instantie van de Administratoren der Gemeene Lands Middelen hebben de Heeren Gedeputeerden deselve
ten gevolge acte van den 30 November jongst geauthoriseert om de Chercher Abraham Uildriks, thans tot Termunten fungerende als opzigter en bediende na de Wildervank te verplaatsen.
Ad idem om de Chercher Jan Jans thans in de Wildervank fungerende als opzigter en bediende na de Ter Munten
te verplaatsen.
1752, 11 december. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 11 December 1752.
Word in actis geteikent dat Jan de Wit en zijn Huisvrouw Grietje Harms den Eed als opzigters bij de moolen tot
Garnwerd in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
1752, 21 december. Toegang 1, inventarisnummer 185
Donderdag den 21 December 1752.
De Heeren Gedeputeerden hebben in het gedane verzoek van Nicolaas Hessels Idserda, om Copie uit zodane
Request als door de Ingesetenen van Winschoten over het setten van de moolen bij desen Tafel is gepraesenteert
te mogen erlangen gedifficulteert.
1752, 25 december. Toegang 1, inventarisnummer 185
Maandag den 25 December 1752.
De Heer Raadsheer de Volike ter vergaderinge Praesiderende heeft voorgedragen dat op het jongst gehouden
revis was voorgekomen dat de Letter van de wet requireerde, bij aldien enige fraude en opzigt van het gemaal
wierde gesustineert, de meting van het molt of koorn met een maat van een vierendeel mudde moet geschieden.
Dat egter thans bij veele zo niet alle Cherchers hutten, de maat van een half mudde wierde bevonden en gebruikt
waar mede dan een fraudateur, in cas van actie zijn voordeel zogte te doen met een informaliteit opsigtelijk de
meting te allegeeren, als conform de woorden van de Lijste te zijn gedaan, om daar door een welgefundeerde
actie te ontduiken. Waarop Gedelibereert, hebben de Heeren Gedeputeerden het zelve tot nader examen gestelt in
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handen der Heeren Gecommitteerden tot de Stad en het Hunsingo quartier met de Secret. ten fine rapport.
1753, 30 januari. Toegang 1, inventarisnummer 185
Dingsdag den 30 Januarij 1753
Word in actis geteikent dat Talligjen Tjarks Huisvrouw van de Chercher Jan Bilder den Eed als opsigtersche bij
de moolen tot Usquert in handen van den Secretaris Laman heeft afgelegt.
1753, 6 februari. Toegang 1, inventarisnummer 186
Dingsdag den 6 Februarij 1753
Ter Vergadering zijnde voorgedragen dat Niclaas Hessels Idzerda als eigenaar van de twee moolens tot Winschoten bij acte van den 26 Januarij jongst om reden daar in vermelt, was gelast gemelde molens zonder tijd
versuim te repareeren, en wederom in bruikbaaren staat te herstellen of dat bij ontstentenis van dien, de Commisen Provinciaal daar bij waren gelast zulx de facto op kosten van gemelden eigenaar te effectueeren. Dat gemelden eigenaar wel een soort van begin dier reparatien door enige daar bij gestelde werklieden scheen te maken,
maar egter in geenen deele an de ordinatoire voornoemt, om daar mede ten spoedigsten voort te varen, voldeed.
Waarop Gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden de Commisen Provinciaal Uchtman en Klos alsnog
gelast zig na de acte van den 25 Januarij jongst exactelijk te reguleeren en de werklieden zo bij beide voorschreven moolens gestelt mogten zijn, tot het spoedig voortvaaren en perfecteren der nodige reparatien an te houden,
of anders bequame werklieden op kosten van voornoemden Niclaas Hessels Idserda daartoe te emploijeren.
1753, 5 april. Toegang 1, inventarisnummer 186
Jovis den 5 April 1753
Is in actis getekent dat Arent Jans als Chercher bij de moolen te Wetsing den Eed daartoe staande in handen van
den Secretaris Wildervank heeft afgelegt.
1753, 27 juni. Toegang 1, inventarisnummer 186
Mercurii den 27 Junij 1753
Ad iden Ipe Ritzema en desselvs Huisvrouw als Chercher en Cherchersche tot Wetzinge ad idem.
1753, 26 november. Toegang 1, inventarisnummer 186
Lunae den 26 November 1753.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commijsen Provinciaal om de Cherchers Hutte tot Delfzijl seer zijnde
beschadigt door het vallen van de Roeden van de Molen ten spoedigsten te laten repareren.
1754, 22 januari. Toegang 1, inventarisnummer 186
Martis den 22 Januarij 1754
Is in actis getekent dat Martien Pieters als mede opsigtersche bij de molen te Wirdum den Eed daartoe staande in
handen van den Secretaris Wildervank heeft afgelegt.
1754, 9 mei. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 9 Maij 1754
Wort in actis geteikent dat Grietje Jans Huisvrouw van Geert Fockes den Eed als mede opsigtersche bij de moolen tot Midwolda in den Oldambte in handen van den Secretaris Laman heeft afgelegt.
1754, 12 juni. Toegang 1, inventarisnummer 186
Woensdag den 12 Junij 1754
Word in actis geteikent dat Jacob Lucas en desselvs Huisvrouw Roelfje Everts als mede opzigters bij de moolen
op de Meeden in den Oldambte den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Laman hebben afgelegt.
1754, 18 juli. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 18 Julij 1754
De Adv. Provinciaal Ippius ter vergaderinge binnenstaande heeft voorgedragen dat de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen om erheffelijke redenen en tot Nut en dienst voor de Provincie opzigtelijk de importante
tak van inkomsten op het middel van het Gemaal hadden goedgevonden onder Haar Ed. Mog. Approbatie diverse verplaatsingen van de Cherchers of opsigters bij de moolens in de Provincie te maken gelijk meede onder
approbatie genoodsaakt zouden zijn drie diergelijke opsigters van hun posten te dimitteeren en andere bequame
persoonen in hun plaats te stellen angezien de Gemaal boeken door die persoonen geadministreert merkelijk
vervielen daar egter de Ingesetenen op die plaatsen niet minder als bevorens lieten maalen of vertierden alles
breeder en specificie op de notul daar bij overgegeven vervat. Waar op gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden de verzogte verplaatsing der Cherchers invoegen op de notul vermeld geaccordeert voorts opzigtelijk de
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demissie der drie andere hetzelve gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden tot de Comptoiren der met de
Secret. om daarover nader te besoigneren ten fine van rapport.
Word in actis geteikent dat Jan Eppes opzigter bij de Leege moolen tot Winschoten den Eed als mede bediende
der Administratoren in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1754, 1 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 1 Augusti 1754
Ten gevolge resolutie den 18 Julii jongst genomen de verplaatsing van enige opzigters bij de molens in dese
provincie geaccordeert en op heeden na gehoort rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Comptoiren de
verzogte dismissie van drie qualijk oppassende opzigters an de administratoren der Gemeene Landsmiddelen
geaccordeert zijnde is dien conform goedgevonden navolgende acten van verplaatsing te depecteeren.
De Heeren Gedeputeerden authoriseren de administratoren der Gemeene Landsmiddelen om de opzigter van de
Moolen tot Oosternieland te verplaatsen na de moolen tot Vliedorp.
Ad idem Winsum, Haaren, Wetsing, Cloosterbouren, St. Anne, Woltersum, Delfzijl, Wester Embden, Stedum,
Garshuisen, Catmis, Aduard, Grootegast, Nieuwzijl, Noordhorn, Oldehoove, Nijhove, Visvliet, Grijpskerk, Beerta, Beersterhamrik, Muntendam, Woldendorp, Oosterpoort, Herre poort, kleine poort.
1754, 3 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 186
Saturdag den 3 Augusti 1754
Word in actis geteikent dat Coenraad Jans en desselvs Huisvrouw Leentje Arents als angestelde opzigters bij de
moolen tot Cloosterbouren den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Laman hebben afgelegt.
Ad idem Christiaan Telen en desselvs Huisvrouw Metje Christiaans als angestelde opzigters bij de moolen omtrent de Kleine poort ad idem.
Ad idem dat Cornelis Nombbes en desselvs Huisvrouw Anje Claasen als angestelde opzigters bij de moolen tot
Woldendorp ad idem.
1754, 9 september. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 8 September 1754
De Heeren Gecommitteerden tot het Hunsingo quartier hebben ter vergaderinge geproponeert dat de opzigter op
de uitgaande waaren buiten de Heere poort, thans tot Helpman wonende om de nabijheit verder na de confinatie
diende te worden verplaats, derhalven in consideratie gevende om gemelde opsigter tot betere inquisitie en voordeel voor de Provincie bij de Chercher tot Haaren te doen logeren in welken geval Cherchers Hut bij Harender
molen diende te worden vergroot. Waarop Gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden zig het geproponeerde laten welgevallen en de Heeren Gecommitteerden van het quartier verzogt en geauthoriseert om de Cherchers
woning bij de Harender molen ten dien einde met het nodige vertrek en annexen te doen vergroten.
1754, 2 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 186
Woensdag den 2 October 1754
Word in actis getekent dat Aaltje Luitjes Dogter van de opzigter bij de moolen tot Westerlee den Eed als mede
opzigtersche bij gemelde moolen in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt.
1754, 8 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 186
Dingsdag den 8 October 1754
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Capitain geweldige I. Crol om eenen Hindrik Snijder in de Cherchers
Hutte tot Winschoten reeds gedetineert met voorkennis van het gerigt ter plaats van daar af te haalen, ten eersten
alhier over te brengen en in detentie an te nemen.
1754, 10 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 10 october 1754
Ter instantie van de administratoren der gemeene Landsmiddelen worden dezelve geauthoriseert om de Chercher
bij de Hoge molen tot Winschoten om reden van wangedrag te casseeren.
De Heeren Gedeputeerden authoriseren de administratoren der gemeene Landsmiddelen om de Chercher van de
moolen tot Woldendorp bij de Hooge moolen tot Winschoten te verplaatsen.
Ad idem om de Chercher van de molen in de Wildervank bij die tot Woldendorp ter verplaatsen.
De Heeren Gedeputeerden hebben de anstelling van de administratoren der gemeene Landsmiddelen op de Personen van Jacob Baakjes en desselvs Huisvrouw Gretjen Egberts tot nieuwe opzigters bij de molen in de Wilder-
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vank geapprobeert en de Secret. Laman geauthoriseert de nieuws angestelde den behoorlijken Eed te staven.
1754, 11 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 186
Vrijdag den 11 October 1754
Wort in actis geteikent dat Jacob Blaakjes en desselvs huisvrouw Grietjen Egberts als angestelde opzigters bij de
molen in de Wildervank den Eed daar toe staande in handen van den Secret. Laman hebben afgelegt.
1754, 18 november. Toegang 1, inventarisnummer 186
Maandag den 18 November 1754
Ter instantie van Melle Pieters word in actis getekent dat sodane actie als de administrator Allardi tegens den
pet. wegens een gearresteert mudde swijneeten in de Chercher hutte in den Andel op acquiescement en sonder
praejuditie van pet. zal blijven beleggen heen ter tijd de Commissie ten gevolge apostille van den 13 deses gedecreteert zal zijn gehouden.
1754, 23 december. Toegang 1, inventarisnummer 186
Maandag den 23 december 1754
Wort in actis geteikent dat Roelf Croese den Eed als opzigter op de uitgaande waaren bij de Harender moolen en
teffens bediende van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen in handen van den Secretaris Laman heeft
afgelegt.
1755, 20 februari. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 20 Februarii 1755
De Heeren Gedeputeerden authoriseren de Commisen provinciaal om de arbeiders zo enige reparatien an de
Cherchers hutten in het Hunsingo quartier gedaan hebben haar betaling te doen erlangen.
1755, 1 mei. Toegang 1, inventarisnummer 186
Jovis den 1 Maaij 1755.
Is in actis getekent dat Ebel Scheltes thans bediende tot Delfzijl nu beneffens zijn vrouw als Chercher en Cherchesche den Eed daar toe staande in handen van den Secret. Wildervank hebben afgelegt.
Ad idem dat Niclaas Mulder als bediende der Administratoren der Gemeene Landsmiddelen tot Appingadam den
Eed daar toe staande etc. ad idem. Zullende hij benevens zijn vrouw aldaar teffens Chercher en Cherchesche
zijn.
Ad idem dat Albert Lanting thans Chercher en bediende in Appingadam nu alleen als bediende aldaar bij provisie zal blijven continueren.
1755, 9 juni. Toegang 1, inventarisnummer 186
Lunae den 9 Junij 1755
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Capitain Geweldige I. Krol om eenen Jantien huisvrouw van Nanne Alders tot Winschoten in de Cherchers Hutte aldaar wegens sluikerie gesaiseert af te haalen en met voorkennis van
het gerechte ter plaats herwaarts op het geweldigen Hof in confinatie over te brengen.
1755, 10 juni. Toegang 1, inventarisnummer 186
Martis den 10 Junij 1755
Op het geproponeerde ter vergaderinge. Hebben de Heeren Gedeputeerden de Heeren Gecommitteerden tot de
saken van het Wester quartier en beide Oldambten met de Secretaris en assumtie van den Adv. Provinciaal verzogt en gecomitteert om Jantje huisvrouw van Nanne Alders wegens sluikerie ter provinciaale geweldige gesaiseert te examineren doende daar van ter vergaderinge rapport.
1755, 3 juli. Toegang 1, inventarisnummer 186
Donderdag den 3 Julij 1755
De Adv. Provinciaal Ippius heeft uit naam van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen versogt dat
deselve mogen worden geauthoriseert om I. R. Knot als zijnde tot Substituit Raadsdienaar in plaats van G. ten
Velde angestelt om dagelijks op het Gemaal te inquireren, in plaats van de overledene Bediende Nanne Nannes
met drie gulden ‘s weeks te salariseren. Waarop gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden de Heer praesiderende van Swinderen versogt daarover te besoigneren met authorisatie om daar in na bevinding te disponeren.
Ten verzoeke van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen worden dezelve geauthoriseert om Alberts
Onnekes thans bediende in de Stad na de Leek om daar te inquireren te verplaatsen.
Ad idem om Egbert Jans van de Leek na de Stad te verplaatsen.
Ad idem om Jan Jacobs van de Scheemda na de Stad te verplaatsen.
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Ad idem om Andries Elsman van Winschoten na de Scheemda te verplaatsen.
Ad idem Jacobs Willems van de Stad na Winschoten te verplaatsen.
1755, 11 december. Toegang 1, inventarisnummer 186
Jovis den 11 December 1755.
Is in actis getekent dat Tjaardina Tjaards huisvrouw van Heine Hindriks als mede opsigtersche bij de Noorder
molen tot Appingadam den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Wildervank heeft afgelegt.
1756, 29 januari. (in de marge: Gerrit Jans Eed als Chercher). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 29 Januarij 1756
Is in actis getekent dat Gerrit Jans, soon van Jan Hofkamp Chercher tot Marum, wegens ouderdom van zijn vader en moeder, nevens haar in die zelve qualiteit den Eed daar toe staande in handen van den Secretaris Knock
heeft afgelegt.
1756, 15 april. (in de marge: Berent Eelkman en vrouw als opzigters bij Haarder molen Eed). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 15 April 1756
Is in actis getekent dat Berent Eelkman en Huisvrouw Aaltjen Berents als opsigters bij de Haarder molen (in
plaats van Jan Banning aldaar overleden) den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben
afgelegt.
1756, 26 april. (in de marge: Jan Hindriks en desselvs Doghter den Eed als Cherchers afgelegt). Toegang 1,
inventarisnummer 187
Lunae den 26 April 1756.
Is in actis getekent dat Jan Hindriks en desselvs Doghter Jantje Jans als Cherchers bij de molen tot Zandeweer
den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegt.
1756, 15 juni. (in de marge: De Rogge molens van Lutkegast Thesing etc. op het Register van de verpondinge te
stellen). Toegang 1, inventarisnummer 187
Martis den 15 Junij 1756.
De Heeren Gedeputeerden hebben in gevolge en ter voldoeninge van de Staats Resolutie in dato den 29 April
jongst, goedgevonden en verstaan dat de Rogge moolens van Lutkegast Thesinge, Hogesant, Beerster Hanrik,
Veendam en de Wildervank mede zullen gestelt worden op het Register van de andere verpondinge doende Rogge molens ten zij binnen veertien dagen na Insinuatie deses de vrijdom van dezelve mogte worden angetoont.
1756, 17 juni. (in de marge: Doetjen Tjabring opsigtersche den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 17 Junij 1756.
Is in actis getekent dat Doetjen Tjabring Huisvrouw van Cornelis Nomda als mede opsigtersche bij de Hoge
molen tot Winschoten den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock heeft afgelegt.
1756, 21 juni. (in de marge: Wibbigjen Tjarks als mede opsigtersche tot Woltersum den Eed afgelegt). Toegang
1, inventarisnummer 187
Lunae den 21 Junij 1756.
Is in actis getekent dat Wibbigjen Tjarks wed. van Jan Bannink als mede opsigtersche beneffens deze tegenwoordig onder Eede zijnde Chercher tot Woltersum den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock
heeft afgelegt.
1756, 22 november. (in de marge: Roelef Sijmons en vrouw den Eed als opzigters afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Lunae den 22 November 1756.
Is in actis getekent dat Roelef Sijmons en desselvs Huisvrouw als opzigters bij de molen tot Zuidhorn den Eed
daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegt.
1756, 16 december. (in de marge: Aaltjen Harms den Eed gedaan als opzigtersche). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 16 December 1756.
Is in actis getekent dat Aaltjen Harms Huisvrouw van de opsigter Derk Scholtens bij de Heer Poorten molen als
opsigtersche mede den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock heeft afgelegt.
1757, 3 mei. Toegang 734, inventarisnummer 969
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Harmannus Iborgh, chercher, en zijn vrouw Meintje Beerents te Oosternieland.
1757, 21 juni. (in de marge: De Huisvrouw van de Chercher tot Wester Emd. den Eed afgelegt). Toegang 1,
inventarisnummer 187
Martis den 21 Junij 1757
Is in actis getekent dat de Huisvrouw van de Chercher tot Wester Embden den Eed als Cherchersche bij de molen aldaar in handen van de Secret. Wildervank heeft afgelegt.
1757, 22 juni. (in de marge: verplaatsinge der Bedienden en Cherchers). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 187
Mercurii den 22 Juni 1757.
Onderstaande Bedienden en dat de nieuws angestelde den Eed daar toe staande mag worden afgenomen, als
Jan Eppes Bediende en Chercher bij de Leege molen tot Winschoten na de Scheemda als Chercher en bediende.
Jan Jans Bediende en Chercher tot Termunten na de Leege molen tot Winschoten in dezelve qualiteiten.
...
Niclaas Mulder als Bediende en Chercher van de Zuider molen in Appingadam, als Bediende en Chercher tot
Termunten.
Arent Jans Bediende op de Leek tot Chercher tot Muntendam nevens de vrouw moetende als Chercher den Eed
daar toe staande praesteren en de acte als bediende worden ingetrokken.
...
Waarover gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden de versogte verplaatsinge geaccordeert en de Secretaris Wildervanck gecommitteert de nieuws angestelde de Eeden te praesteren.
1757, 23 juni. (in de marge: Wijbe Roelfzema den Eed als Chercher afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 23 Juni 1757.
Is in actis getekent dat Wijbe Roelfzema als Chercher tot Leens den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Wildervank heeft afgelegt.
1757, 30 juni. (in de marge: Arent Jans en zijn Huisvrouw den Eed als Cherchers afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 30 Juni 1757.
Is in actis getekent dat Arent Jans en zijn Huisvrouw als Cherchers tot Muntendam den Eed daar toe staande in
handen van de Secretaris Wildervank hebben afgelegt.
1757, 1 oktober. (in de marge: Willem Smaal en zijn Huisvrouw den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Sabbathi den 1 October 1757.
Is in actis getekent dat Willem Smaal en sijn Huisvrouw Annigjen Alleris als opsigters bij de molen den Eed
daar op staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegt.
1757, 27 oktober. (in de marge: De pelmulder van Oosterwijtwerd Gerrit Star, de trekwegen in de drie quartieren gepermitteert). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 27 October 1757.
De Heeren Gedeputeerden permitteren de pelmulder van Oosterwijtwerd Gerrit Star, de trekpaden in de drie
quartieren der Ommelanden met paarden en wagen te moogen gebruiken mits betaalende den behoorlijken Tol.
1757, 10 november. (in de marge: De Adv. Prov. binnen gestaan wegens klagten over de mulder van Grijpskerk). Toegang 1, inventarisnummer 187
Jovis den 10 November 1757.
De Advocaat Provinciaal Ippius ter vergaderinge binnen gestaan sijnde heeft voorgedragen hoe an hem wederom
eenige klagten waaren voorgekomen van diverse ingesetenen tot Grijpskerk over de mulder aldaar en wel onder
anderen van de Gecommitteerde Raad Jan Thomas welke onlangs an de molen gekomen sijnde om sijn gemaalen
koorn van de moolen af te halen, de mulder hadde toegeroepen om het selve van de molen af te laaten sulks door
hem was geweigert ten sij hem het geld op de moolen selve gebragt was, dat door de Gecommitteerde Raad hem
het geld onder de moolen te willen geven was angepraesenteert of het selve op de stijpen van de moolen te willen leggen, waar mede nogtans de molenaar niet vreedig sijnde was veroorsaakt dat het koorn op de moolen was
blijven leggen al het welke tot groot ongerijf der ingesetenen was strekkende alwaar om dien angaande haar
Edele Mog. dispositie versogte. Waar over gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden de mulder van
Grijpskerk Reinder Geerts gelast soo als gelast word mits desen om sig even als andere mulders vriendelijk tegens de ingesetenen te gedragen en sig stiptelijk an de conventie op den 25 december 1756 met hem gemaakt te
houden wordende andersints de ingesetenen van Grijpskerke geauthoriseert haar koorn in een ander Carspel te
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laaten maalen; en sal van deesen extract an meer gemelde mulder worden ter hand gesteld, op dat het selve tot
sijn narigt kan verstrekken.
1757, 14 november. (in de marge: Pieter Harms den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Lunae den 14 November 1757.
Is in actis getekent dat Pieter Harms den Eed als mede opsigter bij de moolen tot Siddebuiren in handen van de
Secret. Wildervanck heeft afgelegt.
1757, 19 december. (in de marge: de Cherchers te Lande gelast). Toegang 1, inventarisnummer 187
Lunae den 19 December 1757.
Alsoo wij geinformeert sijn, dat sommige Collectors ten platten Lande niet tegenstaande onse iterative afgegevene ordres waar bij sijn gelast om ‘s weekelijks vijf stuiver van des Cherchers tractement te moeten inhouden,
heen en ter tijd dat de Jaarlijkse visitatie door de Commisen Provinciaal is gedaan, en dan vervolgens na welbevindinge van de hutten op hand van de commis op het einde van ‘t Jaar an de Cherchers de ingehoudene penningen eerst vermogen te betaalen, egter kunnen goedvinden an de Cherchers na welgevallen tijdelijks of ook alle
half Jaaren de 5 stuivers te betaalen, waar door het veel maalen gebeurt dat door het verplaatsen den Cherchers
de eene de andere sijn gebrokene vensters enz. moet laaten repareren, en also dikwerf klagten en dispuiten worden veroorsaakt. Soo hebben Wij als nog de collectors gelast om eer geseide 5 stuivers van des Cherchers tractementen ‘s weekelijks ten vooren gemelden einde in te houden. Sullende bij ontstentenis van dien de sodanige
collector de niet ingehoudene 5 stuivers selvs uit sijn sak moeten betalen, ten einde daar mede de gebrokene
daaken, vensters en deuren an de Cherchers hutten kunnen worden gerepareert en sal hijr van extract an het Provinciale Collecthuis worden gesonden en sullen de Ontvangers, Commisen en Clerquen gehouden sijn, om alle
Collectors bij het overbrengen der Collectpenningen den inhoud deses bekent te maaken.
1758, 16 januari. (in de marge: Wobbe Martens en sijn huisvrouw als opsigters bij de moolen te Niekerk den eed
afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 187
Lunae den 16 Januarii 1758.
Is in actis getekent, dat Wobbe Martens en desselvs huisvrouw als nieuws angestelde opsigters bij de moolen van
Niekerk den eed daar toe staande hebben afgelegt.
1758, 15 maart. (in de marge: Voordragt van de Adv. Prov. over een windmolen in een hof tot Middelstum).
Toegang 1, inventarisnummer 188
Mercurii den 15 Meert 1758.
De Advocaat Provinciaal Ippius ter Vergaderinge binnenstaande heeft voorgedragen dat uit een afgegevene
attestatie aan hem was voorgekomen, dat eenen Aldert Jans tot Middelstum in sijn hof hadde een windmolen, en
dat bij visitatie in dezelve was bevonden een pelsteen en daar onder gepelde garst: hebbende gemelde Aldert
Jans verklaart daar mede de garst voor sijn eigene provisie te pellen. Waar op gedelibereert, hebben de Heeren
Gedeputeerden goedgevonden en verstaan dat Aldert Jans zal worden gelast om na insinuatie deses de voorgeseide molen ten eersten te removeren bij poena van nadere dispositie.
1758, 24 april. Toegang 1, inventarisnummer 188
Lunae den 24 April 1758.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Commijsen Provinciaal Uchtman en Klos om eenige nodige Reparatien
aan de Cherchers Hutten tot Nijkerk in het Wester quartier te laaten doen.
1758, 26 April. (in de marge: Verplaatsinge der opsigters bij de molens). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 188
Mercurii den 26 april 1758.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van de Administratoren der gemene Landsmiddelen aan de selve
geaccordeert de verplaatsinge van navolgende Opsigters bij de molens als
De Opsigters van de molen van Muntendam na Beerta - Meeden, Beersterhamrik, de Noordermolen in Appingadam, Loppertsum, Westerembden, Cantens, Pieterbuiren, Niezijl, Grotegast, Visvliet.
1758, 23 mei. (in de marge: An de Administratoren der gemene landsmiddelen geaccordeert de verplaatsinge
der Bedienden). Toegang 1, inventarisnummer 188
Martis den 23 Maij 1758.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Administratoren der gemene Landsmiddelen aan dezelve
geaccordeert de verplaatsinge van de Bediende Sijbrant Thies thans Bediende in de Stad, als Bediende en Chercher benevens sijn vrouw na Pieterbuiren.
Ad idem van Harm Hans Bediende in de Stad, na Slogteren.
Ad idem van de Chercher Van Pieterbuiren na den Andel, alwaar thans geen opsigt door den tegenwoordigen
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kan gedaan worden.
Ad idem geaccordeert dat voor de Chercher op de Meden, welke volgens acte was geassigneert te Beersterhamrik en daar van gedesisteert, tot Chercher in de Beersterhamrik worde geplaatst Tonnis Polé.
(in de marge: Sijbrand Ties en vrou en Tonnis Polé en vrou als Cherchers bij de molens den Eed geadmitteert).
De Heeren Gedeputeerden hebben Sijbrand Thijes en desselvs vrouw, alsmede Tonnis Polé met sijn vrouw, als
opsigters bij de molens tot den Eed daar toe staande geadmitteert.
1758, 24 mei. (in de marge: Tonnis Polé en vrouw als opsigters bij de molen den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 188
Mercurii den 24 Maij 1758.
Huisvrouw Annigje Jans als aangestelde opsigters bij de molen te Beersterhamrik den Eed daar toe staande in
handen van de Secretaris Knok hebben afgelegt.
1758, 31 mei. Toegang 1, inventarisnummer 188
Mercurii den 31 Maij 1758.
Is in actis getekent, dat Sijbrand Thies en desselvs Huisvrouw Anna Berents als opsigters bij de molen tot Pieterbuiren den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegt.
1758, 29 juni. (in de marge: Grietje Haselhof als mede opsigtersche den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 188
Jovis den 29 Junii 1758.
Is in actis getekent, dat Grietje Haselhof als mede opsigtersche bij de molen op het Hoge Zandt den Eed daar toe
staande in handen van de Secretaris Knok heeft afgelegt.
1758, 13 juli. (in de marge: Berent Alders als mede chercher den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnr. 188
Jovis den 13 Julii 1758.
Is in actis getekent, dat Berent Alders als mede chercher neffens den tegenwoordig fungerende bij de moolen tot
Ten Post den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Knok heeft afgelegt.
1758, 24 augustus. (in de marge: Hindrikje Jans als mede opsigtersche den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 188
Jovis den 24 Augustus 1758.
Is in actis getekent, dat Hindrikje Jans Huisvrouw van Ebel Scheltes Chercher tot Delfzijl als mede opsigtersche
aldaar, den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock heeft afgelegt.
1758, 24 oktober. (in de marge: De administratoren, ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 188
Martis den 24 October 1758.
Ad idem. Versoekende dat Willem Egges Opsigter van de uitgaande waaren tot Winschooten, mede als opsigter
bij de lege molen tot Winschoten op hetselve Tractement soo tegenwoordig geniet, moge werden onder Eede
gebragt nevens desselvs moeder Stijntijn Nannekes. Hebben de Heeren Gedeputeerden den gemelden Willem
Egges beneffens sijn moeder in de voorschrevene qualiteit tot den Eed geadsisteert.
1758, 30 oktober. (in de marge: Willem Egges en Stijntijn Nannekes als opsigters bij de molen den Eed afgelegt).
Toegang 1, inventarisnummer 188
Lunae den 30 October 1758.
Is in actis getekent dat Willem Egges en desselvs moeder Stijntijn Nannekes als Opsigters bij de Leege molen tot
Winschoten den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegt.
1758, 23 november. (in de marge: het bestek van No. 1, met 46 gl. te vergroten). Toegang 1, inventarisnr. 188
Jovis den 23 November 1758
Op het Geproponeerde ter Vergaderinge dat de Annemer van het Bestek No. 1 in dato den 27 Julii 1758, tot het
opmetselen van een nieuwe Cherchershutte tot Muntendam, in plaatse van de beste roode Drieling steen soo in
het 2e art. van het Bestek was bepaalt, dog hier in de Provincie niet zijnde te bekomen geweest, heeft moeten
gebruiken 18500 grauwe Drielingen en voor ider Duisent van dezelve 2-10-" meerder betalen dan de eerstgenoemde hadden behoeven te kosten. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden dat tot diens vergoeding
het gemelde bestek met ses en viertig guldens vijf st. zal worden vergroot.
1759, 1 mei. Toegang 1, inventarisnummer 188
Martis den 1 Maij 1759.
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Ad idem. de verplaatsinge van de bediende Jan Jacobs van de Leek als chercher en bediende na Termunten ad
idem.
1759, 10 mei. (in de marge: Jan Jacobs en desselvs huisvrouw den Eed als chercher en cherchersche afgelegt).
Toegang 1, inventarisnummer 188
Jovis den 10 Maij 1759.
Is in actis getekent dat Jan Jacobs en desselvs huisvrouw als chercher en cherchersche bij de moolen tot Termunten sullende fungeren den Eed daar toe staande in handen van de Secret. Wildervanck hebben afgelegt.
1759, 6 september. (in de marge: Geert Joesten als mede chercher den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 188
Jovis den 6 September 1759.
Word in actis getekent dat Geert Joesten als mede chercher bij de molen tot Westerlee den eed daar toe staande
in handen van de Secret. Wildervanck heeft afgelegd.
1759, 4 oktober. (in de marge: Focke Senses mulder van Farmsum c Jan Reerts). Toegang 1, inventarisnr. 188
Jovis den 4 October 1759.
Ad idem. Focke Senses mulder van Farmsum pet. C Jan Reerts pet. versoekende de pet. salvo quovis jure een
nader een nader [sic] ordonatoir ten laste van de gepet. waar bij deselve werde gelast de apostille in dato den 23
Aug. 1749 debite geinsinueert en niet gereleveert te voltrekken en sijn granen die wil laten malen bij de petitionant ter molen te zenden bij panaliteit bij Haar Ed. Mog. te statueren. Hebben de Heeren Gedeputeerden na verhoor van partijen deese saak salvo jure gesteld in handen van de Heeren Gecommitteerden tot de saaken van het
Fivelingo Quartier met de Secretaris, om de partijen te verstaan, ten fine van Rapport.
1759, 22 oktober. (in de marge: De mulder van Westeremden en meer andere personen te verstaan over het
namaken van een sleutel door de bakker aldaar). Toegang 1, inventarisnummer 188
Lunae den 22 October 1759.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het geproponeerde van de Adv. Provinciaal Ippius, nopens het namaaken
van een sleutel van het Provinciale slot op de molen tot Westeremden hangende, door de bakker aldaar Pieter
Sickkes desen tot nader examen gesteld in handen van de Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier met de Secretaris en assumtie van de advocaat Provinciaal sullende de mulder en meer andere personen na goedvinden van de
Heeren Gecommitteerden over deese affaire worden verstaan.
1759, 13 november. (in de marge: Egbert Fockes en Anna Hessels als cherchers den Eed afgelegt). Toegang 1,
inventarisnummer 188
Martis den 13 November 1759.
Is in actis getekent dat Egberts Fockes en Anna Hessels als nieuws angestelde cherchers bij de meulen te
Cropswolda de Eeden daar toe staande in handen van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1759, 5 december. (in de marge: Voordragt van de Adv. Prov.). Toegang 1, inventarisnummer 188
Mercurii den 5 December 1759.
De Adv. Provinciaal E. Ippius ter vergaderinge binnengestaan sijnde heeft voorgedragen dat de molen op de
driemolen drift gestaan hebbende, door de muldersgilde alhijr is gekogt en thans afgebroken, waar door de functie van de opsigter aldaar komt te cesseren, alsmede des opsigters huis tot een ander gebruik soude konnen worden geemploijeert. Alwaarom in consideratie geeft of des cherchers tractement niet diende met nieuw jaar te
cesseren, en omtrent desselvs woninge bij UEd. Mog. een ander emploij bepaalt. Waar over gedelibereert. Hebben de Heeren Gedeputeerden verstaan dat het tractement van de chercher voornoemt met primo Januarij aanstaande sal komen te cesseren sullende de ontvanger Huisinga worden geauthoriseert om na die tijd in plaats van
tijn alleenig het tractement voor negen cherchers ‘s weeks worden uitgekeert en het tweede point nopens de
woninge ter nader examen gesteld in handen van de Heeren Gecommitteerden van ‘t Quartier met de Secretaris
om hijr over nader te besoigneren ter fine van rapport.
1760, 20 februari. Toegang 1, inventarisnummer 188
Mercurii den 20 Februarij 1760.
Gehoord het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de saaken van de Stad en Hunsingo Qr. welke ingevolge
acte Commissoriaal in dato den 5 Decemb. jongst hadden gebesoigneert over het emploij van des cherchers hut
op de driemolen drift alwaar de molen afgebroken sijnde en de cherchersplaats met primo Januarij sijnde ingetrokken, sij Heeren Gecommitteerden best hadden geoordeelt, voorschreven hut publijk an de meest biedende te
verkopen. Dat daar van kopers waren geworden Willem Geerts en Antje Tjalling egte Luiden, voor de somma
van Twee Hondert en vijf en twintig Car. gl. met contant gelt te betalen.
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1760, 23 april. (in de marge: Verplaatsinge van de opsigters bij de molens). Toegang 1, inventarisnummer 189
Mercurii den 23 April 1760.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van de Administratoren der gemene Landsmiddelen de navolgende verplaatsinge en aanstellinge van de opsigters bij de molens geapprobeert, en de nieuws aangestelden tot
den Eed, daar toe staande, geadmitteert, als verplaatst
Die van Niehove na ‘t Niebert - en Catmis, Losdorp, Eendrum, Vliedorp, Wetsing, Onderdendam, Middelstum,
Winsum, Scheemda, Stad.
Die van de Noorder molen van Noordbroek na die van de Scheemderhamrik, om nevens de tegenwoordige opsigter Harm Gerrijts aldaar de opsigtersplaats waar te nemen.
Die van de molen van de Mieden na Woldendorp.
En angesteld sijnde als opsigters bij de molen op de Mieden Jan Jans en desselvs huisvrouw.
Als opsigters bij de molen in de Scheemda Evert Roelefs en desselvs Huisvrouw.
Als opsigters bij de molen tot Cloosterbuiren Haije Harms en desselvs Huisvrouw Gesijn Onnekes.
Word in actis getekent dat Haije Harms en desselvs Huisvrouw Gesijn Onnekes als opsigters bij de molen tot
Cloosterbuiren den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knok hebben afgelegt.
1760, 28 april. (in de marge: Albartus Wigchers en sijn vrouw den Eed als opsigters afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 189
Lunae den 28 April 1760.
Word in actis getekent dat Albartus Wichers en desselvs Huisvrouw als opsigters bij de Noorder molen te
Noordbroek den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegt.
Ad idem dat Jan Jans en desselvs Huisvrouw als opsigters bij de molen op de Meeden den Eed ad idem.
Ad idem dat Evert Roelfs en desselvs Huisvrouw als opsigters bij de molen in de Scheemda den Eed ad idem.
Ad idem dat Jacob Jacobs als opsigters bij de molen te Winsum den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knok heeft afgelegt.
1760, 5 juni. (in de marge: De mulder tot Beersterhamrik gelast zijn molen binnen de tijd van een maand in een
bruikbaare staat te maaken). Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 5 Junij 1760.
De Advocaat Provinciaal Ippius ter Vergaderinge binnenstaande heeft voorgedragen dat de Ingesetenen van de
Beerster Hamrik seer klagende waren, dat ter oorsaake de molen aldaar sig in een seer slegten staat bevond, haar
koorn niet na behoren konden gemalen krijgen; gelijk mede de Backers aldaar wonende dat sij hunne kostwinninge om die selvde redenen niet genoegsaam konden voort zetten. En daar benevens producerende een Extract
uit het Collect Boek ter plaatse van de vijf eerste maanden deeses Jaars, waaruit geblijkt dat den impost van het
gemaal in die maanden ook merkelijk minder voor de Provincie heeft gerendeert, dan in de vijf eerste maanden
van het voorgaande jaar. Waarover gedelibereert. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden de mulder
tot Beersterhamrik bij deesen te gelasten om binnen de tijd van een maand na insinuatie deses sijn molen in een
bruikbaare staat te stellen, en teffens de Ingesetenen te permitteren en te gelasten haar koorn intusschen na de
Beerta of Finserwold ter molen te brengen.
1760, 16 juli. (in de marge: Johan Kletsle en Doedina Buscher als opsigters bij de molen tot Ulrum aangestelt).
Toegang 1, inventarisnummer 189
Mercurii den 16 Julii 1760.
De Heeren Gedeputeerden hebben de gedane aanstellinge door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen
van Johan Kletsle en Doedina Buscher tot opsigters bij de molen tot Ulrum (in plaats van de overledene) geapprobeert, en deselve tot den Eed daar toe staande geadmitteerd.
Word in actis getekent dat Doedina Buscher Huisvrouw van Johan Kletsle als opsigtersche bij de molen tot Ulrum den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knok heeft afgelegt.
1760, 4 september. (in de marge: Versoek van de Administratoren rakende de verplaatsinge der opsigters bij de
molens). Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 4 September 1760.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten versoeke van de Administratoren der gemene Landsmiddelen de tegenwoordige opsigter bij de molen van de Oosterpoort verplaatst na die van Ebbinge poort.
Ad idem de tegenwoordige opsigter bij de molen van de Bottering poort na die van oosterpoort.
Ad idem van de Heerepoort na die van Botteringepoort.
Ad idem van de Marwijks pijp na die van ‘t olde hok.
Ad idem van de Kraan poort na die van Marwijks pijp.
Ad idem van de Ebbinge poort na die van Kraan poort.

157

Ad idem van ‘t oldehok na die van Heerepoort.
1760, 2 oktober. (in de marge: Jan Foppes en zijn vrouw als mede opsigters bij de molen van ‘t Zand den eed
afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 2 Oktober 1760.
Word in actis getekent dat Jan Foppes en desselvs Huisvrouw Fenje Joostens als mede opsigters bij de molen
van ‘t Zand den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegd.
Word in actis getekent dat Johann Joachim Klötzle als opsigter bij de molen van Ulrum den Eed daar toe staande
in handen van de Secretaris Knok heeft afgelegd.
1760, 6 november. (in de marge: anstellinge van Cornellis Bosvelt en Trijntje Abels tot opsigters bij de molen te
Baflo). Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 6 November 1760.
De Heeren Gedeputeerden hebben de gedane aanstellinge door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen
van Cornellis Bosvelt en Trijntie Abels tot opsigters bij de molen te Baflo approberende, deselve tot den Eed
daar toe staande geadmitteert.
Word in actis getekent dat Cornellis Bosvelt en Trijntje Abels als mede opsigters bij de molen tot Baflo den Eed
daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegd.
1760, 4 december. (in de marge: Leffert Everts Ronda en Trijntje Luitjes als opsigters bij de molen tot Warffum
den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 4 December 1760.
De Heeren Gedeputeerden hebben de aanstellinge door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen van
Leffert Everts Ronda en Trijntje Luitjes tot opsigters bij de molen tot Warffum geapprobeert en deselve tot den
Eed daar toe staande geadmitteert.
Word in actis getekent dat Leffert Everts Ronda en Trijntje Luitjes als opsigters bij de molen tot Warffum den
Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock hebben afgelegd.
(Agnietje Rijkes Boijkema, gedoopt 06-3-1707 te Leens, trouwt 1) 12-11-1730 te Leens met Cornelis Sijgers
gedoopt 30-06-1700 te Leens, zoon van Sijger Cornelijs en Anje Peters, trouwt 2) 27-3-1735 te Leens met Liefhard Everts Ronda geboren 1702 te Schuttorp, korenmolenaar te Leens, later chercher te Ulrum)
1760, 18 december. (in de marge: Etske Cornellis als opsigter bij de molen tot Woldendorp den Eed afgelegt).
Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 18 December 1760.
Word in actis getekent dat Etske Cornellis als opsigters bij de molen tot Woldendorp den Eed daar toe staande in
handen van de Secretaris Knock heeft afgelegd.
1761, 12 februari. (in de marge: Eltje Garmts als opsigtersche bij de molen tot Woldendorp den Eed afgelegt).
Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 12 Februari 1761.
Word in actis getekent dat Eltje Garmts Huisvrouw van Etske Cornellis als opsigtersche bij de molen tot Woldendorp den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock heeft afgelegt.
1761, 20 februari. (in de marge: Maria Fransen als opsigtersche bij de molen te Midwolda den Eed afgelegt).
Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 20 Februari 1761.
Word in actis getekent dat Maria Fransen, dogter van de tegenwoordige opsigter bij de molen van Midwolda in
het Westerquartier, als opsigtersche aldaar nevens haren vader den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Knock heeft afgelegt.
1761, 8 april. (in de marge: De Cap. Geweldige gelast). Toegang 1, inventarisnummer 189
Mercurii den 8 April 1761.
De Heeren Gedeputeerden gelasten de Capitain geweldige I. Krol om Lambert Geerts en Pieter Andries, beide
molenaars knegten op de Kranen poorten molen met voorkennisse van de Heer Praesiderende deser Stad, te
apprehenderen en op het Geweldigen Hof in confinatie te brengen.
1761, 20 augustus. (in de marge: de molen te Beersterhamrik in een bruikbaren staat te brengen). Toegang 1,
inventarisnummer 189
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Jovis den 20 Augustus 1761.
De Heeren Gedeputeerden gelasten Meint Harms Boekholt, eigenaar van de molen van Beersterhamrik, woonagtig tot Winschoten om de molen van de Beerster Hamrik binnen drie weeken na insinuatie in een goede en
bruikbare staat te brengen bij poena van nadere dispositie wordende het voorts de ingesetenen van de Beersterhamrik gepermitteert om op een cedulle van het Collect van Beersterhamrik hunne granen op de molen van de
Beerta of Finserwold te mogen laten malen.
1762, 14 januari. (in de marge: Sikke Harms als mede opsigter bij de molen van Veendam angesteld). Toegang
1, inventarisnummer 189
Jovis den 14 Januarii 1762.
Is in actis getekent dat Sikke Harms soon van Harm Pieters opsigter bij de molen van Veendam mede als opsigter aldaar geduirende het leven van sijn vader thans over de 80 jaren oud, sullende invigileren den Eed daar toe
staande in handen van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1762, 11 februari. (in de marge: voordragt van de Adv. Prov. rakende de ingesetenen van Luttekegarst). Toegang 1, inventarisnummer 189
Jovis den 11 Februarii 1762.
De Advocaat Provinciaal Ippius ter Vergaderinge binnen staande heeft voorgedragen dat de Chercher tot Luttekegast hem klagende hadde te kennen gegeven dat in enige weeken sijn gewone weeklijks salaris van de Collector aldaar niet hadde bekomen, uit oorsake het Collect ter dier plaatse minder opbragt dan het tractement van de
Chercher monteerde het welke wierde veroorsaakt dat de bakkerije tot luttekegarst genoegsaam stil stonde ende
ingesetenen dus genoodsaakt waren hun brood van de grotegarst te haalen, weshalven in bedenkinge gaf of niet
de Collector van de grotegarst diende te worden geauthoriseert om aan de Chercher van Luttekegarst sijn agterstallig en verder s weekelijks tractement te voldoen heen ter tijd het Collect van Luttekegarst wederom daar toe
in staat soude sijn gesteld. Waarover gedelibereert hebben de Heeren Gedeputeerden de gedane propositie van de
Advocaat Provinciaal aggreeerende de Collector van de grotegarst ten fine vermelt gelast en geauthoriseert.
1762, 30 maart. (in de marge: Verplaatsinge der bedienden van de Administratoren). Toegang 1, inventarisnummer 190
Martis den 30 Maart 1762.
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de Administratoren der gemene Landsmiddelen navolgende verplaatsinge
der bedienden geaccordeert, als van Engelbert Hefs bediende op de Leek als opsigter bij de noorder molen tot
Noordbroek.
Ad idem Albertus Wichers opsigter bij de noorder molen tot Noordbroek als bediende in de Stad.
Ad idem Nicolaus Mulder bediende op de Leek als bediende en opsigter bij de molen tot Termunten.
Ad idem Jan Jacobs bediende en opsigter bij de molen tot Termunten als opsigter bij de molen tot Bedum.
Ad idem van de opsigters van de molen van Niezijl als opsigter bij de molen van Oldehove.
Ad idem hebben navolgende aanstellinge door de Administratoren gedaan geapprobeert als van Albert Harmannus van Loo tot bediende op de Leek of Tolbert.
Ad idem Claas Berents en Grietje Jans tot opsigter bij de molen tot Cantes.
Ad idem Roelf Pieters en desselvs huisvrouw tot opsigter bij de molen tot Nieuwzijl.
(in de marge: Claas Berents en Grietje Jans den Eed afgelegt).
Is in actis getekent dat Claas Berents en Grietje Jans als angestelde opsigter en opsigtersche bij de molen tot
Cantens den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1762, 1 april. (in de marge: Roelf Pieters en Metje Pieters den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 190
Jovis den 1 April 1762.
Ad idem Roelf Pieters en Metje Pieters als opsigter en opsigtersche bij de molen van Nieuwzijl den Eed etc. ad
idem.
1762, 28 april. (in de marge: Antje Jans als opsigtersche den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 190
Mercurii den 28 April 1762.
Is in actis getekent dat Antje Jans dogter van Jan Pieters opsigter bij de molen tot Uithuister Meeden, geduirende
het leven van hun vader mede op het gemaal sullende invigileren den eed als opsigtersche in handen van de
Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1762, 29 april. (in de marge: Nicolaas Mulder als opsigter den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 190
Jovis den 29 April 1762.
Is in actis getekent dat Nicolaas Mulder als opsigter bij de molen tot Termunten den eed daar toe staande in han-
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den van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1762, 18 mei. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 190
Martis den 19 Maij 1762.
Is in actis getekent dat Lijsabeth Cruisberg Huisvrouw van Nicolaas Mulder den Eed als opsigtersche bij de
molen tot Termunten in handen van de Secret. Lewe heeft afgelegt.
1762, 16 september. Toegang 1, inventarisnummer 190
Jovis den 16 September 1762.
De Heeren Gedeputeerden gelasten om tot gebruik van de Chercher en opsigter van de uitgaande waren bij
Haarnder Molen een put te laten graven en dezelve in ordre te laaten maken.
1763, 25 april. (in de marge: Hindk. Bartels en vrouw tot opsigters in ‘t Westerqr. angestelt. Eed). Toegang 1,
inventarisnummer 190
Lunae den 25 April 1763.
De Administratoren der gemene Landsmiddelen aangesteld hebbende tot opsigters bij de molen van Midwolda in
‘t Westerqr. Hindrik Bartels Wolda en desselvs huisvrouw Annegien Engberts, is in actis geteikent, dat dezelve
den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
Ad idem tot opzigters bij de molen tot Wirdum Jan Abrahams en desselvs huisvrouw Aafke Mennes, is in actis
geteikent etc. ad idem.
Ad idem tot opzigters bij de molen tot Wagenborgen Jan van der Tuik en desselvs huisvrouw Jousijn Wijbes, is
in actis geteikent etc. ad idem.
Ad idem tot opzigters bij de molen van Midwolde in ‘t Oldampt Harm Coenes en desselvs huisvr. Hindrikjen
Hindriks, is in actis geteikent etc. ad idem.
Ad idem tot bediende en opzigter der uitgaande waren tot Strobos Pieter Hiddes thans Chercher bij de molen tot
Wirdum, is in actis geteikent etc. ad idem.
(in de marge: Verplaatsinge van de opzigters bij de molens).
De Heeren Gedeputeerden hebben de Administratoren der gemene Landsmiddelen de verplaatsinge van de opzigters geaccordeert van die bij de molen van de Beerta na Woldendorp en van die van de molen van Woldendorp na de Beerta.
Ad idem van die van de molen van Ebbinge Poort na de molen van Oosterpoort en van die van Oosterpoort na de
molen van Ebbingepoort.
Ad idem van die bij de molen van ‘t kleine poortje na de molen het oude hok, en van de molen van ‘t oude hok
na de molen van ‘t kleine poortje.
Ad idem de verplaatsinge geaccordeert van J. Smallenbroek Bediende op de Leek, als Bediende en opzigter bij
de molen tot Schouwerzijl en van Sibrand Thies bediende en opzigter tot Schouwerzijl als bediende na de Leek.
1763, 23 juni. (in de marge: eed van Hink. Jans Woldt). Toegang 1, inventarisnummer 190
Jovis den 23 Junii 1763.
Is in actis getekent dat Hindrik Jans Woldt als angestelde tweede opsigter bij de molen tot Leermens, om bij de
opsigter Melle Martens en sijn vrouw (die wegens ouderdom en blintheid niet in staat sijn om haar bedieninge te
kunnen waarnemen) in te wonen onder genietinge van het halve tractement den Eed daar toe staande in handen
van de Secretaris Woldervack heeft afgelegt.
1763, 21 december. Toegang 1, inventarisnummer 190
Mercurii den 21 December 1763.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Administratoren der gemene Landsmiddelen de verplaatsinge van de opzigters geaccordeert van de opzigter van de molen te Scheemder Hamrik Harm Gerrits, na de noorder molen tot
Noordbroek om nevens de opzigter Engbert Hefs wed. den dienst waar te nemen, blijvende opzigter Thomas
Haspers en Falina Bijleveld, tot Scheemder Hamrik als opzigters bij de molen continueren.
1764, 15 februari. Toegang 1, inventarisnummer 190
Mercurii den 15 Februari 1764.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Adv. Prov. Ippius aldaar binnen gestaan, kennisse gevende,
hoe dat de vrouw van de Chercher bij de molen van Niehove zig hadde schuldig gemaakt aan grove malversatien
in haare post direct tegens de instructie op de Cherchers gearresteert. Waarover gedelibereert: hebben de Heeren
Gedeputeerden den Adv. Prov. geauthoriseert om gemelde Cherchersche voor zig te laten denuntieren, en na
bekomene verdere informatien, van derselver bevindinge ter vergaderinge te rapporteren.
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1764, 12 april. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 191
Jovis den 12 April 1764.
Word in actis geteikent dat Jan Everts getrouwd zijnde an de wed. van de overledene Chercher bij de molen tot
Midwolda in den Oldampte, mede den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1764, 27 september. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 191
Jovis den 27 September 1764.
Is in actis getekent dat Jacobje Roelfs huisvrouw van Hindrik Boge als mede opzigtersche van ‘t gemaal bij de
Noorder molen in Appingadam den Eed daar toe staande in handen van de pr. Clerq Tjassens abs. Secr. heeft
afgelegt.
1765, 26 maart. (in de marge: Verplaatsinge van de opsigters bij de molens). Toegang 1, inventarisnummer 191
Martis den 26 Maart 1765.
De Heeren Gedeputeerden hebben an de Administratoren der gemene Landsmiddelen de navolgende verplaatsinge geaccordeert van de opsigters van de molens als
Van de opsigter van de molen van Cloosterbuiren na Leens en van Leens na Cloosterbuiren.
Van de molen van Winsum na Wetzing en van Wetzing na Winsum.
Van die van de molen tot Stedum na Catmis en van Catmis na de molen van Stedum.
Van die van de Scheemda na Muntendam en van Muntendam na de Scheemda.
Van Zuidbroek na Westerlee, en van die van Westerlee na Zuidbroek.
Van de opsigters van Visvliet na Garnwert en van die van Garnwert na Visvliet.
Van de opsigters van de Oosterpoorten molen in de Stad, na de molen van Zandeweer en van Zandeweer na ‘t
Oosternielant.
Van de bediende en opsigter bij de molen tot Pieterbuiren Willem Smaal als bediende en opsigters bij de molen
tot Delfzijl, en van de bediende en opzigters R. Rosema van Delfzijl, in diezelve qualiteit na Pieterbuiren.
De Heren Gedep.den hebben de anstelling door de Administratoren gedaan van Johan van Leeuven en desselvs
Huisvrouw Margaretha Heine als opsigters bij de Oosterpoorten molen alhier in de Stad geapprobeert, zullende
den eed daar toe staande worden afgenomen.
1765, 27 maart. Toegang 1, inventarisnummer 191
Mercurii den 27 Maart 1765.
Is in actis getekent dat Johan van Leeuven en vrouw Margaretha Heine de Eed als opsigters bij de molen van
Oosterpoort in handen van de Secretaris Wildervanck hebben afgelegt.
1765, 5 juni. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 191
Mercurii den 5 Juni 1765.
Is in actis getekent dat Trijntje Rosevelt als mede opzigtersche bij de molen tot Westerlee den eed daar toe
staande in handen van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1765, 1 augustus. (in de marge: Eed).
Toegang 1, inventarisnummer 191
Jovis den 1 Augustus 1765.
Is in actis getekent dat Welmoet Krijns Huisvrouw van Otto Arents als opzigtersche van ‘t gemaal bij de molen
in de Scheemda den eed daar toe staande in handen van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt.
1765, 18 november. (in de marge: het bestek angenomen door Hindrik Tuinman met 115 gl vergroot). Toegang
1, inventarisnummer 191
Lunae den 18 November 1765.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door de Heren Gecommitteerden tot de zaken van het Westerquartier en
het Oldambt. Hebben de Heren Gedeputeerden verstaan dat het bestek No. 6 wegens enige reparatien an de
Cherchers hutten in den Oldambte uitbestedet den 10 Junii 1765 angenomen door Hindrik Tuinman wegens
gedane noodzakelijke overbouw met Een hondert vieftien gulden en 14 stv. zal worden vergroot.
1765, 27 november. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 191
Mercurii den 27 November 1765.
Is in actis getekent dat David Heres en desselvs Huisvrouw den eed als opzigters bij de molen tot Eenrum in
handen van de Secretaris Wildervanck hebben afgelegt.
1766, 29 januari. (in de marge: Cassatie). Toegang 1, inventarisnummer 191
Mercurii den 29 Januari 1766.
De Heren Gedeputeerden hebben Jan Hugting en desselvs huisvrouw als opzigters bij de molen tot Haren om
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moverende redenen gecasseert.
- - - Albertus Homan desselvs huisvrouw als opzigters bij de Heerpoorten molen etc. ad idem.
1766, 30 januari. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 191
Jovis den 30 Januari 1766.
Is in actis getekent dat Arnoldus Arnoldi als mede opzigter bij de molen tot Ezing den Eed daar toe staande in
handen van de Secretaris Wildervanck heeft afgelegt als zullende nevens den opzigter aldaar zijnde, op het gemaal invigileren.
(in de marge: Hindrik Edzards tot opzigter bij de molen tot Haren)
- - - dat Hindrik Edzards thans bediende, in de Stad en desselvs huisvrouw tot opzigters bij de molen tot Haren
zijn angesteld.
(in de marge: J. Willems bij de Botteringepoorten molen)
- - - dat Jacobus Willems bediende in de Stad en desselvs huisvrouw tot opzigters bij de Botteringe Poorten molen zijn angesteld.
(in de marge: Derk Scholtens bij de Heer poorten molen)
- - - dat Derk Scholtens en vrouw thans opzigters bij de Botteringe Poorten molen, bij verplaatsinge als opsigters
bij de Heer Poorten molen zijn angesteld.
1766, 10 febrari. (in de marge: Eed). Toegang 1, inventarisnummer 191
Lunae den 10 Februari 1766.
- - - Hindrik Edzards en zijn huisvrouw als opzigters bij de molen tot Haren den Eed daar toe staande in handen
etc. hebben ad idem.
- - - Jacobus Willems en zijn huisvrouw als opzigters bij de molen bij de Botteringe Poort etc. ad idem.
1766, 1 mei. (in de marge: verplaatsing van Hoofdbed. bediend. en opsigters). Toegang 1, inventarisnr. 192
Jovis den 1 Maaij 1766.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten verzoeke van de Administratoren der gemene Landsmiddelen dezelve de
verplaatsinge geaccordeert
van de opsigters van de molen bij de Marwiks Pijp na de molen van Oosterpoort.
- - - Ad idem van Nijezijl na de molen tot Zuithorn, de opsigter van de molen tot Zuithorn na de molen van Visvliet, en de opsigter bij de molen van Visvliet na de molen van Nijezijl.
- - - Ad idem van Lutkegast na de molen van Grootegast, de opsigter van de molen van Grootegast na de molen
van Lutkegast.
- - - Ad idem van Bedum na de molen van Cloosterbuiren, de opsigter van de molen van Cloosterbuiren na de
molen van Leens en de opsigter van de molen van Leens na de molen van Bedum.
1766, 27 september. (in de marge: conventie tusschen B. Geerts en de Heren Gecomm. over de questieuse grond
in Sapmeer). Toegang 1, inventarisnummer 192
Saturni den 27 September 1766.
De Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier, ten gevolge acte van den 25
dezer in ogeschijn hebbende genomen de questieuse grond tusschen eenen Berent Geerts en de Chercher te Sapmeer; hebben ter Vergaderinge overgegeven en laten leesen, eene conventie met gemelden Berent Geerts daarover gesloten luidende als volgt.
Ondergeschreven Berent Geerts bekenne door dezen met H. Ed. Mog. Heeren Gecommitteerden uit het midden
der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Stad en Lande geconvenieert en overeen gekomen te zijn, dat de
swette tusschen mijn aangekogte grond van Jan Benes zal lopen op vier voet van de oostergevel van de Cherchershut, en verder op een voet na van de geut ten oosten, zullende de dwarsgeut belangs de schuur van de mulder altijd vrij en onbelemmert moeten verblijven, en ten dien einde aldaar door de Provincie een afriggelinge
worden geset.
Tot vestenisse dezes hebbe dezen eigenhandig verteikent. Sapmeer den 26 September 1766. (was getekent) Berent Geerts.
Waar over gedelibereert; Hebben de Heeren Gedeputeerden, de Heeren Gecomm. voor hunnen genomene moeite
bedankende de voorschr. conventie geapprobeert.
1767, 24 juni. (in de marge: Verplaatsinge van enige opzigters). Toegang 1, inventarisnummer 192
Mercurii den 24 Junij 1767.
De Heeren Gedeputeerden hebben op verzoek der Administratoren der gemene Landsmiddelen de verplaatzing
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van de opzigters van de Oosterpoorten molen naar de molen van Wester Embden, en van die van de molen van
Wester Embden naar de noorder molen van Appingadam, en van de noorder molen van Appingadam naar de
oosterpoorten molen in de Stad, alsmede de opzigters van de molen van Visvliet naar de molen van Oldehove, en
van die van de molen van Oldehove naar die van Visvliet geaccordeert.
1767, 27 augustus. (in de marge: opzigter van Usquert naar Midwolda in ‘t Oldambt). Toegang 1, inventarisnummer 192
Jovis den 27 Augustus 1767.
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de Administratoren der gemeene Landsmiddelen de verzochte verplaatsing van de opzichters van de molen van Usquert naar de molen van Midwolda in het Oldambt, en van die van
Midwolda naar Usquert, geaccordeert.
1767, 10 september. (in de marge: H. Reising tot opzigter op ‘t Hogezand, en H. Bentum tot bediende in de
Stad). Toegang 1, inventarisnummer 192
Jovis den 10 September 1767.
- - - ad idem de door de Administratoren etc. gedane aanstellinge van den persoon van Hindrik Reising, thans
bediende in de Stad, tot opzichter bij de molen op het Hoge Zand, en wederom tot Bediende Hindrik Bentum.
(in de marge: opzigters E. Bartels gecass. H. Hogenberg in deszelfs plaats gesteld. A. Aukes als bediende in de
stad)
- - - ad idem de etc. gedane cassatie van Ewe Bartels opzichter van de molen te Grootegast, en wederom aanstelling aldaar tot opzichter Harm Hogenberg bediende in de Stad en sijn huisvrouw, en die van Auke Aukes tot
bediende in voorgen plaats.
(in de marge: f 29 - ,, - 1 aan J. Bilder
De Heeren Gedeputeerden gratieuslijk aan Jan Bilder opzichter bij de molen te Usquert, wegens de gravinge van
het Usquerder Maar en de daar over gevallene onkosten, hebbende geaccordeert de somma van 29 gld 1 pl. auctoriseren den kamerbewaarder P. Gout om voorn. penn. aan den Supplt. uit te tellen.
uit het DTB van Usquert:
1751, 10 september
Angegeven het huwelijk tussen Jan Bilder van Embden Chercher en Tialje Tjarks van Cantens
Connubio juncti 10 Octobris
Dopen te Usquert:
3 september 1752
7 juli 1754
30 januari 1757
10 februari 1760
21 april 1765

Saartie, dogter van Jan Bilder en Talje Tiarks Chercher en Vrouw
Gerardus Averesch, zoon van Jan Bilder Chercher, en Talje Tiarks
Saartie Averechs, Dogter van Jan Bilder, Chercher, en Talje Averechs
Willem, zoon van Jan Bilder Chercher, en Talje Tiarks
Jan zoon van Jan Biller en Talje Tjargs

1768, 23 maart. (in de marge: verplaatsinge vaan eenige opzichters en bedienden dezer Prov.) Toegang 1, inventarisnummer 193
Mercurii den 23 Maart 1768.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten verzoeke van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen tegens 1mo
mai aanstaande de verplaatsinge geaccordeert van Jan Bilder opzigter te Grotegast als Bediende te Slogteren.
- - - ad idem Harm Jans Bediende te Slogteren als opzigter bij de molen te Grotegast.
- - - ad idem van den opzichter van de molen te Eendrum als opzichter bij de molen te Wetzinge.
- - - ad idem van den opzichter van de molen van Wetzinge, naar de molen van Baflo.
- - - ad idem van den opzichter van de molen van Baflo naar de molen van Eendrum.
- - - ad idem van den opzichters van de molen van Midwolda naar de molen te Wagenborgen, in plaatse van de
overledene aldaar.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten verzoeke van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen, in plaatse
van de verlegde opzichters bij de molen van Midwolda, wederom tegens 1mo mai aanstaande aldaar aangestelt
Reinder Freriks en deszelfs huisvrouw, mits doende den behoorlijken eed daar toe staande.
1768, 2 april. (in de marge: Jan Bilder). Toegang 1, inventarisnummer 193
Saturni den 2 April 1768.
Word in Actis geteikent dat Jan Bilder als Bediende te Slogteren zullende fungeren, den Eed daar toe staande in
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handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
- - - ad idem Jan Coops en deszelfs huisvrouw Eltje Pieters als opzichters bij de molen van Marwiks pijpe den
eed etc. ad id.
- - - ad idem dat Berend Berends en deszelfs huisvrouw Grietje Derks als opzichters bij de molen te Losdorp etc.
ad idem.
- - - ad idem dat Harm Jans en deszelfs huisvrouw Fenje Hindriks als opzichters bij de molen te Grotegast etc. ad
idem.
1768, 18 april. (in de marge: J. B. Swart als opzichter bij de oosterpoort aangesteld). Toegang 1, inventarisnummer 193
Lunae den 18 April 1768.
- - - admitteren Jan Berents Swart in plaats van den overledenen, tot opzichter bij de molen van Oosterpoort
zijnde aangesteld, tot het doen van den eed daar toe staande.
1768, 19 april. (in de marge: R. Freriks als opzichter bij de molen te Midwolda). Toegang 1, inventarisnr. 193
Martis den 19 April 1768.
Word in Actis getekend, dat Reinder Freriks en vrouw als opzichter van de molen tot Midwolda in den Oldambte
den Eed daar toe staande in handen van den premier clercq Tjassens, absente Secretaris heeft afgelegt.
1768, 2 mei. (in de marge: J. B. Swart als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 193
Lunae den 2 Mai 1768.
ad idem dat Jan Berents Swart den eed als opzichter van de molen bij Oosterpoort etc. ad idem.
1768, 3 mei. (in de marge: J. Tjaarts mulder te Noordbroek gelast zijn koornmolen in goeden staat te brengen).
Toegang 1, inventarisnummer 193
Martis den 3 Mai 1768.
Op de ingediende klagten door den Adv. Prov. uit naam van verscheide ingezetenen van Noordbroek, dat de
beide windmolens van Jan Tjaarts onder gem. carspel gehoorig, en alwaar dus de ingezetenen verpligt waren hun
koorn te doen malen, zodanig beschadigd en gebrekkig waren, zijnde de een zelfs geheel onbruikbaar, dat de
ingezetenen veeltijds niet naar behooren konden worden gediend en gereven, Hebben de Heeren Gedeputeerden
gem. Jan Tjaarts mulder wel ernstig gelast, zo als Hun Ed. Mog. den zelven gelasten bij dezen, om van stonden
aan, en na insinuatie dezes, zijn beide molens te doen repareren, en zo spoedig mogelijk in zodanigen staat te
stellen, dat de ingezetenen daar mede naar behooren kunnen worden voorzien en gediend.
1768, 9 mei. (in de marge: H. Emmen als cherchersche bij oosterpoorten molen den eed gedaan). Toegang 1,
inventarisnummer 193
Lunae den 9 Mai 1768.
Word in Actis geteekent, dat Hendrina Emmen als Cherchersche van de molen bij Oosterpoort, den eed daar toe
staande in handen van den prem. clercq Tjassens, absente Secretaris heeft afgelegd.
1768, 28 juli. (in de marge: verplaatsinge van eenige opzichters). Toegang 1, inventarisnummer 193
Jovis den 28 Julii 1768.
De Heeren Gedeputeerden hebben ten verzoeke van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen dezelve
geaccordeert de verplaatsing van de Bediende en Opzigter van de molen te Delfzijl als opzigter naar de molen te
Woltersum.
- - - ad idem van de opzigter van de molen te Woltersum naar de molen te Winschoten, in plaatse van de overledene aldaar.
- - - van de Opzigter der uitgaande waaren van Winschoten als Bediende en opzigter bij de molen te Delfzijl.
- - - ad idem de gedane aanstellinge van Jan Sissing als opzigter der uitgaande waaren te Winschoten geapprobeert, mits doende den Eed daar toe staande.
1768, 26 augustus. (in de marge: R. Kruiming als bediende den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 193
Veneris den 26 Augustus 1768.
Is in actis getekent dat Roelf Kruiming als bediende van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen tot
Delfzijl den eed daar toe staande in handen van den Secretaris Wildervanck heeft afgelegd.
- - - dat Aaltje Bosmans vrouw van Roelf Kruiming als Cherchersche zullende fungeren bij de molen tot Delfzijl
den eed daar toe staande in handen van den Secretaris Wildervanck heeft afgelegd.
1768, 27 augustus. (in de marge: R. Kruiming als bediende den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 193
Saturni den 27 Augustus 1768.
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Is in actis getekent dat Roelf Kruiming als opzigter bij de molen tot Delfzijl den eed daar toe staande in handen
van den Secretaris Wildervanck heeft afgelegd.
1768, 22 september. (in de marge: J. Nienhuis en huisvr. als opzigters bij de molen te Aduart aangesteld). Toegang 1, inventarisnummer 193
De Heeren Gedeputeerden hebben op het gedane voorstel van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen
de aanstellinge van Jan Nienhuis en deszelfs huisvrouw Grietje Jans tot opzichters bij de molen tot Aduart in
plaatse van de overledene aldaar, geapprobeert.
(in de marge: J. Nienhuis en G. Jans den eed als opzigters etc. afgelegd)
Word in actis geteikent dat Jan Nienhuis en vrouw Grietje Jans als opzigters bij de molen tot Aduart den eed
daar toe staande in handen van den Secret. Lewe hebben afgelegd.
1769, 10 februari. (in de marge: W. Jelis en zijn vrouw tot opzigters in Veendam aangesteld). Toegang 1, inventarisnummer 193
Veneris den 10 Februarii 1769.
Is in actis geteikent dat Willem Jelis en zijn huisvrouw Jantjen Boelens als opzichters bij de molen van Veendam
in plaats van de overledene Sicke Harms den eed daar toe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegd.
1769, 20 maart. (in de marge: 2. resolutie van H.H. Mog. opzichtelijk de vreemde Tras, en op de olie en koeken
van buiten inkomende ). Toegang 1, inventarisnummer 193
Lunae den 20 Maart 1769.
De Heeren Gedeputeerden hebben goedgevonden en geresolveert, dat de resolutien van beide van den 16 Maart
1769, de eerste omtrent het request van de meeste eigenaars van de Trasmolens in de Vereenigde Nederlanden,
verzoekende, om redenen, dat H.H. Mog. gelieven goed te vinden het van buiten inkomen of inbrengen van
geslaagen of gemaakte Tras in deze Landen geheel en al te verbieden, ofte wel ieder Ton Tras van buiten ingebracht wordende met 24 stuivers voor inkomende rechten te belasten etc. de tweede omtrent het request van de
gezamentlijke olieslaagers, zo in Zuid als Noord Holland woonagtig, verzoekende, dat H.H. Mog. den last van
15 stuivers per aam op de uitgaande olie, en van 10 stuivers op de 1000 koeken die van zaad, hennip, en lijnzaad
worden gemaakt, en naar buiten uitgevoerd, gesteld, gelieven op te heffen etc. om redenen alles wijdloopig in de
requesten en resolutien vermelt, voor beide Leden zal afgeschreeven en in de propositie van den eerst komenden
Landsdag worden gebragt.
1769, 12 april. (in de marge: Onne Folckers etc. den eed als chercher afgelegd). Toegang 1, inventarisnr. 193
Mercurii den 12 April 1769.
Wordt in actis geteekent dat Onne Folckers en zijn huisvrouw door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen aangesteld tot chercher bij de molen tot Usquert, den eed daar toe staande in handen van den premier
clercq Tjassens op heden heben afgelegd.
1769, 5 december. (in de marge: Tamme Jans tot opzigter aangesteld). Toegang 1, inventarisnr. 193
Martis den 5 December 1769.
- - - dat Tamme Jans en zijn huisvrouw Elisabeth Krijns als aangestelde opzigter en opzigtersche bij de molen
van Marwiks pijp in de plaats van de overledene opzigter Jan Koops den eed daartoe staande in handen van den
Secret. Wildervanck hebben afgelegd.
1769, 13 december. (in de marge: Bene Roda Rodius tot opzigter bij de molen van Niezijl ad idem). Toegang 1,
inventarisnummer 193
Mercurii den 13 December 1769.
- - - dat Bene Roda Rodius en zijn huisvrouw als aangestelde opzigters bij de molen van Niezijl den eed daartoe
staande in handen van etc. ad idem.
1770, 7 februari. (in de marge: Bene Roda Rodius tot opzigter bij de molen van Niezijl ad idem). Toegang 1,
inventarisnummer 193
Mercurii den 7 Februarii 1770.
Op de ingediende requeste van Eltjes Hommes en Remt Rotgers voor hun zelfs en als gevolmachtigden van de
Carspelen Noordbroek en Noordbroekster Hamrik, vertonende het groot ongerijf en nadeel dat, wegens de slegte
staat van de beide molens aldaar kwamen te lijden: Hebben de Heeren Gedeputeerden, na gehoudene deliberatie
den mulder ter plaatse Jan Tjaarts van Loon mits dezen gelast de voorschrevene molens, of wel de Zuider molen
inwendig den tijd van drie weken, na insinuatie dezes, te repareren en in goeden staat te brengen, om het koorn
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der ingezetenen, zo als het zelve successivelijk ter molen wordt gebragt, te konnen malen, ten einde de ingezetenen voortaan naar behooren werden gereven en klaagloos gesteld, en wordt teffens de Bode van ‘t Quartier
gelast extract hiervan aan gemelden mulder van Loon over te geven.
1770, 24 april. (in de marge: eenige cherchers verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 194
Martis den 24 April 1770. Landsdag
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de Administratoren der gemeene Landsmiddelen geaccordeert de verplaatsinge van de Chercher bij de molen in de Wildervanck naar de molen in Veendam.
- - - ad idem bij de molen op de Meeden naar de molen in de Wildervanck.
- - - ad idem bij de Heeren Poorten molen in de Stad naar de molen op de Meeden.
- - - ad idem bij de Noordermolen tot Appingadam naar de molen tot Woltersum.
- - - ad idem bij de molen tot Woltersum naar de Noordermolen tot Appingadam.
(in de marge: R. Dijkema en A. Derks tot cherchers aangesteld)
De Heeren Gedeputeerden hebben op het gedane voorstel van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen
tot Cherchers bij de Heeren Poorten Molen in de Stad aangestelt Rudolph Dijkema en deszelfs huisvrouw Antje
Derks.
1770, 30 april. (in de marge: R. Dijkema en A. Derks den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 194
Maandag den 30 April 1770.
Werdt in Actis geteikent dat Rudolph Dijkema en zijne huisvrouw Antje Derks den Eed als Cherchers in handen
van den Secretaris Gockinga hebben afgelegt, om bij de Heeren Poorten Molen gebruikt te werden.
1770, 13 november. (in de marge: E. Huisman tot chercher aangestelt). Toegang 1, inventarisnr. 194
Dingsdag den 13 November 1770.
Werd in Actis geteekent dat Egbert Huisman en zijn Huisvrouw Anna Sophia Hartken den Eed als Chercher en
Cherchersche bij de molen te Midwolda in den Oldambte aan handen van de Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
- - - dat Tjalling Jacobs den Eed als Chercher bij de Noorder molen te Noordbroek aan handen van de Secretaris
Gockinga heeft afgelegt.
1770, 20 november. (in de marge: Corn. Riewkes als chercher aangest.). Toegang 1, inventarisnr. 194
Dingsdag den 20 November 1770.
Werd in Actis geteekent dat Cornellis Riewkes als Chercher bij de molen te Oosternieland den Eed aan handen
van de Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1771, 22 april. (in de marge: S. Grezell tot chercher aangest.). Toegang 1, inventarisnummer 194
Lunae den 22 April 1771.
- - - ad idem dat Salomon Grezell en vrouw Hindrica Dijkema, in plaats van de overledene Harm Hartjes als
opzigters bij de molen te St. Annen zullende fungeren, den eed daar toe staande in handen van de Secretaris
Lewe hebben afgelegd.
1771, 30 april. (in de marge: H. Swart als chercher bij de molen te Grijpskerk ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 194
Martis den 30 April 1771.
- - - ad idem dat Hindrik Swart en vrouw Grietjen Reinders als opzigters bij de molen te Grijpskerk den eed etc.
ad idem.
1771, 2 mei. (in de marge: P. Wijnsema en vrouw tot opzigters bij de molen te Zandeweer aangest.). Toegang 1,
inventarisnummer 194
Jovis den 2 Mai 1771.
Word in actis geteikent, dat Pieter Wijnsema en vrouw Anna Elisabeth Hoff als opzigters bij de molen tot Zandeweer in plaats van de overledene aldaar, den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben
afgelegt.
- - - ad idem dat Grietje Arnoldi huisvrouw van Tjalling Jacobs als opzichtersche bij de Noorder molen te
Noordbroek den eed etc. ad idem.
1771, 13 mei. (in de marge: missive van Drenthe aan den Landsdag gerenvoijeert). Toegang 1, inventarisnummer 194
Lunae den 13 Maij 1771.
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De Heeren Gedeputeerden hebben goedgevonden dat de ingekomene missive van de Heeren Drost en Gedeputeerde Staaten van het Landschap Drenthe in dato den 9 deezer, houdende derzelver rescriptie omtrent het stellen
van een koornmolen op het Annerveen, voor de beide leden zal worden afgeschreven, en bij de eerstkomende
Landsdag in de propositie gebragt.
1771, 27 mei. (in de marge: missive van Drenthe aan den Landsdag gerenvoijeert). Toegang 1, inventarisnummer 194
Lunae den 27 Maij 1771.
De Heeren Gedeputeerden hebben de Administratoren der gemeene Landsmiddelen geaccordeert de verplaatsinge van de opzichters bij de molen tot Westerlee als opzichters bij de molen tot Zuidbroek in plaatse van de overledene aldaar.
1771, 3 juni. (in de marge: H. Steenbrink als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 194
Maandag den 3 Junius 1771.
Werd in Actis geteekent, dat Henricus Steenbrink en Aaltje Hovingh den eed als Cherchers bij de molen te Westerlee in handen van de Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1771, 13 juni. (in de marge: attestatien @ den opzigter te Cloosterb. aan den adv. prov. geweezen). Toegang 1,
inventarisnummer 194
Jovis den 13 Junii 1771.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door de Heeren Gecomm. tot de zaaken van het Hunsingo Quartier, dat
aan hun Ed. in eene gehoudene commissie over een actie tusschen den Administrator Allardi @ Elle Lammerts,
waren voorgekomen twee attestatien over het slegte gedrag wegens dronkenschap van den Opzichter bij de molen te Cloosterbuuren, hetwelke zij vermeent hadden ter kennisse van deezen tafel te moeten brengen. Waar over
gedelibereert. Hebben de Heeren Gedeputeerden de voorschr. attestatien gestelt in handen van den Adv. Prov.
Ippius, om, deezen aangaande, de nodige informatien te neemen, ten fine van rapport. [idem op 22-10-1771]
1771, 18 juni. (in de marge: commis Brugma gelast de cherchershutten te Z. en N.Broek te laaten zuiveren).
Toegang 1, inventarisnummer 194
Martis den 18 Junii 1771.
- - - op het geproponeerde ter Vergaderinge door de Heeren Gecomm. tot de zaaken van het Westerquartier,
hebben de Heeren Gedeputeerden den Commis Prov. Brugma gelast, om de opzichtershutten bij de molen te
Zuidbroek, en bij de eene molen te Noordbroek van het ongedierte te laaten schoonmaaken en zuiveren.
1771, 8 augustus. (in de marge: F. Cornellis en W. Roelfs den eed als opzichters bij oosterpoorten molen afgelegd). Toegang 1, inventarisnummer 194
Jovis den 8 Augustus 1771.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het voordraagen van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen de
aanstellinge van Feike Cornellis en Willemtje Roelfs als opzichters bij de Oosterpoorten molen geapprobeert, en
is daar op den behoorlijken Eed door de voornoemde persoonen in handen van den Secretaris Lewe afgelegd.
1771, 28 augustus. (in de marge: request van der collector van ‘t Hooge zand). Toegang 1, inventarisnr. 194
Mercurii den 28 Augustus 1771.
Geleezen zijnde de requeste van den Collector van ‘t Hoogezand, luidende als volgt:
Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten van Stad en Lande
Alzo aan de ondergetekende bij resolutie van den 24 julii 1771 aangaande het oprigten van een korenwindmolen
in Windeweer en Lula, de keuse zijnde gelaten, of deselve als Collector van ‘t Hogezand 75 gls uit het collect
van genoemde molen jaarlijx geduirende zijn leven zoude komen te genieten, en tot commoditeit der ingesetenen
van Windeweer en Lula, om de verre afstant van ‘t collect, een bequaam persoon aldaar aan te stellen, soo verklaart denselven bij desen te verkiesen, om tegens den 1sten januarii 1772 een bequaam persoon (niet verre van
de kerk van Windeweer wonende) aan te stellen voor zijn eigen risico, om uit zijn naam als collector te fungeren;
waarmede verhoopt aan UEd. Mog. resolutie te zullen hebben voldaan, alwaarom eerbiedig verzoekt ten einde
Uw Edel Mogende dit declaratoir zullen gelieven te approberen en ratificeeren.
Q. F. etc. (onder stont) L. Hesses coll.
Waarover gedelibereert. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan dat het declaratoir invoegen gedaan aldus in actis zal worden geinsereerd, en is diensvolgens verstaan, dat door den nieuws aan te stellenen persoon de behoorlijke Eed als collector ter Vergaderinge zal worden gepraesteert, ten welken einde hiervan Extract aan den collector van ‘t Hoogezand zal worden ter hand gesteld.
1771, 11 november. (in de marge: H. Geertsema etc. tot chercher te Coosterb. aangesteld). Toegang 1, inventa-
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risnummer 194
Lunae den 11 November 1771.
Word in actis geteikent, dat de nieuws aangestelde opzigters bij de molen te Cloosterbouren Harmannus Geertsema en deszelfs huisvrouw Jantjen Geerts den eed daartoe staande in handen van de Secret. Lewe hebben afgelegd.
1772, 5 maart. (in de marge: Claas Roelfs etc. als cherchers den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 195
Donderdag den 5 Maart 1772.
Word in Actis geteikent dat Claas Roelfs en Engelke Roelfs Ehel. den Eed als Cherchers en opzichters bij de
molen in Winneweer en Lula in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1772, 26 maart. (in de marge: A. Pieters als cherchersche den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 195
Donderdag den 26 Maart 1772.
Word in actis geteekent, dat Aaltje Pieters vrouw van de Chercher bij de oosterpoorten molen, den Eed als Cherchersche, om haar man te adsisteeren, in handen van de Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
- - - dat Jacob Karels zoon van de Chercher en vrouw bij de kleine poortjes molen den Eed als Chercher, om
zijne ouders te adsisteeren, in handen van de Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1772, 8 april. (in de marge: H. Diephuis tot chercher aangest.). Toegang 1, inventarisnummer 195
Woensdag den 8 April 1772.
Word in actis geteekent, dat Hindrik Diephuis en zijne huisvrouw als Cherchers bij de molen te Slogteren, den
Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Gockinga heeft afgelegd.
1772, 6 mei. (in de marge: resolutie wegens de cherchershutte in de Lula etc.). Toegang 1, inventarisnr. 195
Woensdag den 6 Mai 1772.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge dat ordonnantie van betaalinge mogte worden verleend tot 200 gl. om de
helft van het gekogte Land in de Lula, alwaar een koorenmolen en Cherchers hutte is gebouwd, door de Commis
provinciaal te voldoen, en voorts met de molenaar het land te verdeelen, overeenkomstig de Staatsche Resolutie
van den 24 Julius 1771. Hebben de Heeren Gedeputeerden de gemelde ordonnantie accordeerende de Heeren
Gecomm. van het Quartier geautoriseerd de betaalinge, opdragt en verdeelinge van het land te laaten doen zo als
zullen bevinden te behooren.
1772, 7 mei. (in de marge: J. Folckers bakker @ R. Elzes roggemulder). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 195
Donderdag den 7 Mai 1772.
In zaaken Jan Folckers Bakker imp. @ Roelf Elzes Roggemulder gd., om te ligten copia specificitionis van kosten, of tegen berigt daar tegen in te brengen, of judiciele moderatie te gedogen, is het uitgebragte mandaat in
contumaciam geconfirmeerd, en de Heeren Gecomm. van het Quartier nevens de Secretaris zijn gecommitteert
om de kosten te modereeren.
1772, 3 juni. (in de marge: J. C. Lange als chercher den eed gedaan). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 195
Mercurii den 3 junii 1772.
Word in actis geteikent dat Jan Christiaan Lange en vrouw Catharina Scholtz als opzigters bij de molen tot Uithuizen zullende fungeeren, den eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegd.
- - - ad idem dat Jan Naauw en vrouw Aaltjen Egelings als opzigters bij de molen tot Wehe etc. ad idem.
1772, 17 juni. (in de marge: klagte van den adv. Prov. over den mulder bij de ooster Poort). Toegang 1, inventarisnummer 195
Mercurii den 17 junii 1772.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Adv. Prov. Ippius aldaar binnen gestaan zijnde omtrent het
wangedrag van den mulder bij de molen van de Oosterpoort en deszelfs zoon tegens den Chercher bij gem. molen gepleegd. Hebben de Heeren Gedeputeerden na gehoudene deliberatie, deezen gesteld in handen van de Heeren Gecomm. tot de zaaken van de Stad met de Secretaris en assumtie van den Adv. Prov. om den mulder Gerrijt
Arents en zijn zoon Arent Gerrits over hun wanbedrijf op het ernstigste te onderhouden, en dieswegen op het
sterkste te reprimandeeren, ten fine van rapport.
1772, 6 augustus. (in de marge: molenaar bij ooster Poort gelast). Toegang 1, inventarisnummer 195
Donderdag den 6 Augustus 1772.
- - - Zo, ingevolge Acte van den 17 junii jongst den molenaar bij Ooster Poorte en zijn zoon op het ernstigste
hadden onderhouden, en op het sterkste wegens hun wangedrag tegens den Chercher aldaar, en het losslaan van
het slot van de molen op een zondag tegens wil en dank van den Chercher, hadden bestraft, en gewaarschouwt
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zich inkomstig beter naar zijne Instructie en de ordres van den Lande te gedraagen, of dat, bij cassatie of anders,
naar der zaaken gelegenheid daar in zoude worden voorzien, en aan welke vermaaninge hadde belooft zich te
zullen houden en daar na te gedraagen. Waarover gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedep. de Heeren
Gecomm. voor hunne moeite bedankt, en zich deeze reize hier mede vergenoegt; mits dat de molenaar en zijn
zoon zich stiptelijk aan hunne gedaane belofte houden, of dat, bij de eerste wettig beweezene klagte op het
strengste tegens hen zal worden gehandelt, en zij op het rigoureuste gestraft, ten welken einde copia deezes aan
den molenaar op zijne kosten zal worden gezonden, en geinsinueert, om zich daar na te gedraagen.
1773, 6 mei. (in de marge: A. Emmen als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 195
Jovis den 6 Mai 1773.
Word in actis geteikent dat Albartus Emmen en deszelfs vrouw Albertje Jans, als opzigters bij de molen in de
Zeerijp zullende fungeeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1773, 12 mei. (in de marge: A. Emmen als chercher den Eed gedaan). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 195
Mercurii den 12 Mai 1773.
Word in actis geteikent dat Willem Huisingh als opzichter bij de molen tot Midwolda in ‘t Westerquartier zullende fungeeren, op half tractement, geduurende de ziekte en inwooninge van de Wed. van den overledenen
opzichter aldaar den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegd.
1773, 22 juli. (in de marge: Capt. Geweldige gelast). Toegang 1, inventarisnummer 195
Jovis den 22 Julii 1773.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Adv. Prov. Ippius aldaar binnen gestaan zijnde, dat bij de
Marwijks molen alhier in de Stad zeer grove malversatien in het stuk van het gemaal gepleegt zouden zijn door
des mulders knegt Hindrik Wolthers, en eenen Albert Derks Creemer, als knegt woonende bij den Brouwer A.
Groenenbergh. Waar op gedelibereert zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden den Capitain Geweldige Joostema gelast de voorschr. twee persoonen, met voorkennisse van den heer Praesideerende Borgemeester deezer
Stad, en van den commandeerenden officier van het garnisoen alhier, in apprehensie te neemen, en ter provinciale Geweldige te confineeren.
1773, 23 augustus. (in de marge: Capt. Geweldige gelast). Toegang 1, inventarisnummer 195
Lunae den 23 Augustus 1773.
- - - ad idem met de bijgevoegde Requeste door Janna Sijbrands huisvrouw van Hindrik Wolthers molenaars
knegt alhier in de Stad, en thans gedet. ter prov. Geweldige op welk requeste Z.D. Hoogheid met terug zendinge
van dezelve requeste heeft gevraagt der Heeren Gedeputeerden Bericht consideratien en advis; waar op gedelibereert zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden de voorsch. missive en requeste gesteld in handen van de Heeren
Gecomm. tot de zaaken van de Stad en het Hunsingo Quartier met den Secretaris en adv. prov., om deezen aangaande te besogneren ten fine in de missive vermeld, op rapport.
1773, 16 september. (in de marge: Jacob Harms en zijn vrouw tot cherchers bij de molen van den Andel aangesteld, en den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 195
Donderdag den 16 September 1773.
Word in actis geteikend, dat Jacob Harms en zijn huisvrouw Aaltje Hindriks den Eed als cherchers bij de molen
van den Andel in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1773, 9 december. (in de marge: S. Martens tot chercher aangesteld). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 195
Jovis den 9 December 1773.
Word in actis geteikent dat Sara Martens huisvrouw van den chercher te Marum Gerrit Jans Hofkamp, den Eed
als opzichtersche bij de molen aldaar, in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegd.
1774, 31 januari. (in de marge: ontf. Rengers @ Claas Jacobs). Toegang 1, inventarisnummer 195
Lunae den 31 Jan. 1774.
In zaaken de ontf. Rengers rat. off. impt. @ Claas Jacobs ged., om betaalinge te doen van het provinciale contingent der vrijwillige verkoopinge van zodane rogge molen te Cadmis, als van Simon Tjaarts voor Claas Alderts
voor f 475 gl. heeft aangekogt, wordt het uitgebragte mandaat geconfirmeerd, egter de Ged. van de betaalinge
der breuke gelibereerd.
1774, 16 maart. (in de marge: eenige cherchers en bedienden der administratie verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 196
Woensdag den 16 Maart 1774.
De Heeren Gedeputeerden hebben goedgekeurt de voorgedragene verplaatzinge der administratoren van de cher-
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cher bij de molen te Aduard nu bij de molen te Opende.
De Heeren Gedeputeerden hebben goedgekeurt de door de Administratoren voorgeslagene verplaatzinge van de
Bedienden der Administratie Hindrik Jans Molema uit de Wildervanck etc. naar de stad.
- - - Cornelis van Drijsten uit de Stad naar de Wildervanck etc.
- - - Jan Bilder uit Slogteren in Fijvelwolde etc. naar de Stad.
- - - Harm Scholtens uit de Stad naar Slogteren in Fijvelwolde etc.
- - - Sijbrant Thies van Bierum als 2de Bediende te Appingedam.
De Heeren Gedeputeerden approbeeren de aanstellinge door de Administratoren gedaan van de Chercher Steenbrink te Westerlee tot bediende der Administratie en chercher te Delfzijl, in plaatze van den overledenen R.
Kruiminks.
- - - van Klaas Kruiminks tot chercher bij de molen te Westerlee, om benevens deszelfs moeder, geduurende des
moeders leeven, te fungeeren.
1774, 24 maart. (in de marge: J. S. Megros den Eed als chercher gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 196
Donderdag den 24 Maart 1774.
Wordt in actis geteekent, dat Jan Samuel Megros en Nantje Miedendorp Ehel. den Eed als Cherchers, om in de
Wildervanck als Chercher te dienen, en vervolgens na de acte van den 16 deezer te St. Anne te fungeeren, in
handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
(in de marge: Kl. Kruiming te Westerlee ad idem)
- - - dat Klaas Kruiming, oud 18 jaar, den Eed als Chercher, tot chercher, om nevens zijne moeder de Wed.
Kruiming te Westerlee te fungeeren, in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegd.
1774, 28 maart. (in de marge: H. Steenbrink als bediende en chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 196
Maandag den 28 Maart 1774.
Wordt in actis geteekent, dat Hindrik Steenbrink als aangestelde Bediende en Chercher te Delfzijl den Eed in
handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegd.
1774, 12 december. (in de marge: het request van de adm. Bos over de rogge en boekweite molenaars aan den
Landsdag te brengen). Toegang 1, inventarisnummer 196, fol. 94v, 95r
Maandag den 12 December 1774.
Gehoord het rapport van de Heeren Gecomm. tot de zaaken van het Westerquartier, zo geëxamineert hadden het
request van den Administrator Bos den 16 juni 1774 ingediend, alsmede het request van de rogge en boekweite
molenaars in het Westerquartier den 8sten deezer gepraesenteerd, beide tendeerende, om geene dan gepermitteerde steenen in de Pelmolens in deeze Provincie te willen gedoogen, en teffens de pelmulders te ontzeggen
eenige boekweite molens te mogen houden, in bedenkinge geevende, het eerste point, als conform de placcaaten
van den Lande, en tegens welker overtreedinge reeds mandaat was geëmaneerd, te passeeren, en het tweede
point, als bij de wet niet genoegzaam bepaald, en egter voor de Provincie zeer nodig, bij propositie de Post de
Heeren Staaten van deeze Provincie op morgen voor te draagen, om daarin te disponeeren, zoals ten nutte van
deeze Prov. zullen bevinden te behooren. Waar over gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden zig
met het geproponeerde geconformeert.
1775, 6 maart. (in de marge: Hindriks te examineeren). Toegang 1, inventarisnummer 196
Maandsdag den 6 Maart 1775.
De Heeren Gedeputeerden verzoeken en committeeren de Heeren Gecomm. tot de zaaken van de Stad, benevens
den Secretaris en Adv. Prov. om Jacob Hindriks muldersknegt bij Marwix pijpen molen wegens fraude in hechtenisse ten prov. Geweldige zittende te examineeren, doende daarvan ter Vergaderinge rapport.
1775, 22 maart. (in de marge: Hindriks te examineeren). Toegang 1, inventarisnr. 196, fol. 129v, 130r
Mercurii den 22 Maart 1775.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge, worden de Heeren Gecomm. tot de zaaken van de Stad verzogt en gecommitteerd om, met en benevens den Secretaris en Adv. Prov. Ippius den persoon van Hindsrik Wolthers mede
cameraat van den geconfineerden muldersknegt Jacob Hindriks, mitsgaders de twee bakkers, welke door den
gedet.den worden voorgegeeven in deezen mede begreepen te zijn, over het voorgevallene wegens eenige zakken met weite, mede te verstaan, en desnodig bevonden wordende, op het geweldigen Hof met den gedet.den te
confronteeren met autorisatie om, wanneer des gedet.des confrater Hindrik Wolthers mede schuldig mogte bevonden worden, denzelven dadelijk aldaar in confinatie te trekken.
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1775, 4 mei. (in de marge: G. C. Plenter tot chercher aangest.). Toegang 1, inventarisnummer 196
Jovis den 4 Mai 1775.
Wordt in actis geteikent, dat Geert Cornellis Plenter en deszelfs vrouw Geertruid Thies als Cherchers bij de molen te Noordhorn zullende fungeeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1775, 8 mei. (in de marge: eenige cherchers verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 196
Lunae den 8 Mai 1775.
Gehoord het rapport van de Heeren Gecomm. tot de zaaken van het Westerquartier en de beide Oldampten, dat
ingevolge en ter voldoeninge aan de apostille commissoriaal in dato den 5 april jongst geëxamineerd hebbende
de verplaatsinge van eenige cherchers door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen voorgedraagen,
daar omtrent geene consideratien hadden mede te deelen, waar op gedelibereert zijnde, zijn de Heeren Gecomm.
voor hunne genomene moeite bedankt, en is diensvolgens de verplaatsinge van de cherchers van de molen te
Noordhorn naar de molen van Esing inplaats van de overleedene Sibrand Mensens geaccordeerd, alsmede dat de
nieuws aangestelde Geert Cornellis Plenter en deszelfs vrouw Geertruid Thies als opzigters bij de molen te
Noordhorn zullen fungeeren.
1775, 16 mei. (in de marge: J. Sap als opzigter bij kraane poort den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 196
Martis den 16 Mai 1775.
Word in actis geteikent, dat Jan Sap en Grietje Kamphoff als opzichters bij de molen aan kraane Poort zullende
fungeeren, den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1775, 13 juni. (in de marge: ontf. Rengers @ Ph. Willems). Toegang 1, inventarisnr. 196, fol. 170v t/m 172v
Martis den 13 Juni 1775.
. . . eene verzegelinge van den 4den mai 1773 door de Gde. aangekogt zijnde een garste Pelmolen, aksmede de
behuizinge en stallinge, tuin etc. . . .
. . . zodaene garste pelmolen aan het Damster diep tusschen de Stad en Ooster hooger Brugge . . . t’saamen voor
f 14325 glds. . . .
1775, 19 juni. (in de marge: diaconen van Tjamsweer @ dia van Appingedam). Toegang 1, inventarisnummer
196, fol. 178 t/m 180
Lunae den 19 Juni 1775.
. . . het zoontje van eenen Hinjans Boog, als gebooren in de cherchers wooning bij de noorder Rogge molen ten
westen van Appingedam . . .
. . . twee attestatien, door de rogge mulder Hindrik Jans Klatter, alsmede door Simon Ennes en vrouw woonende
op de pelmolen ten westen van Appingedam op den 24 februarii 1772 gepasseerd . . .
. . . eene Anje Frerix woonagtig bij de pelmolen tusschen Appingedan en Tjamsweer . . .
1775, 31 oktober. (in de marge: verplaatzing van cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 196
Martis den 31 October 1775.
Gehoord het rapport der Heeren Gecomm. tot de zaaken van het Fivelingo Quartier omtrent de verplaatzinge van
twee opzichters bij twee molens in gemelde Quartier. Hebben de Heeren Gedeputeerden aan de Administratoren
der gemeene Landsmiddelen geaccordeerd de verplaatzinge van den opzichter van de molen van Leermens naar
Losdorp, en wederom van die van Losdorp naar Leermens.
1775, 2 november. (in de marge: H.J. Troost tot opzigter bij de molen te Finsterwolde den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 196, fol. 209v, 210
Jovis den 2 November 1775.
Word in actis getekent, dat Harm Jan Troost en Aaltje Abrahams als mede opzichters op het gemaal bij de molen
te Finsterwolde, geduurende het leven van den chercher Abraham Uilderiks en vrouw des eerstgenoemden
schoonouders zullende fungeeren, den Eed daartoe staande in handen van den Eersten Clercq Tjassens, absente
Secretaris, op heden hebben afgelegd.
1776, 20 maart. (in de marge: Joh. Ludolphi etc. als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 197
Woensdag den 20 Maart 1776.
Word in actis geteikent, dat Joh. Ludolphi en Annigje van der Tuik den Eed als Chercher bij de noorder molen te
Appingedam in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1776, 28 maart. (in de marge: P. Bolmeijer gelast het bestek No. 1 te volveerdigen). Toegang 1, inventarisnummer 197
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Donderdag den 28 Maart 1776.
De Commis Prov. Brugma ter Vergaderinge kennisse gevende, dat Ocke Smith, aannemer van het Bestek wegen
het repareren van verscheidene cherchershutten in de Stad, het Gorecht en het Hunsingo Quartier, den 20 Febr.
1775 aangenomen, zijnde 1775 No. 1, in gebreke was gebleven het bestek te vervaardigen
1776, 16 april. (in de marge: Chr. Kruise als chercher aangesteld). Toegang 1, inventarisnummer 197
Dingsdag den 16 April 1776.
Word in actis geteikent, dat Christiaan Kruise en zijne huisvrouw Harmina Lanterman den Eed als aangestelde
Cherchers op de Mee in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1776, 25 april. (in de marge: H. van der Kamp tot chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 197
Donderdag den 25 April 1776.
Word in actis getekent, dat Harm van der Kamp en zijn huisvrouw Catharina Tiggelaar den Eed als Cherchers bij
de Spilsluisen in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1776, 29 april. (in de marge: G. Luining als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 197
Maandag den 29 April 1776.
Word in actis geteikent, dat Gerardus Luining en Grietje Bastiaans Ehel. den Eed als Cherchers bij de zeep en
azijn in deeze Stad, in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1776, 1 augustus. (in de marge: Gr. Tebbes tot den Eed als mede opzigtersche geadmitteerd). Toegang 1, inventarisnummer 197
Donderdag den 1 Augustus 1776.
Wordt in actis getekent, dat, op voorstel van de administratoren, Greetje Tebbes vrouw van Tjalling Jacobs, den
Eed als opzichtersche bij de Noorder molen te Noordbroek nevens haar man in handen van de Secretaris Gockinga heeft afgelegd.
1776, 23 december. (in de marge: Jan Suidhof als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 197
Maandag den 23 December 1776.
Wordt in actis getekent, dat Jan Suidhof en Anna Francijs zijn huisvrouw den Eed als Chercher bij de molen te
Houwerzijl in handen van de Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1777, 27 februari. (in de marge: J. Fr. Rohlofs als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 197
Donderdag den 27 Februari 1777.
Wordt in actis getekent, dat Johan Frederiks Rohlofs, als aangestelde Chercher bij de molen van Midwolda in
den Oldampte den Eed daartoe staande benevens zijne huisvrouw Anna Maria Rohlofs in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegd.
(in de marge: de adm. gelast gene bedienden of cherchers aan te stellen dan van de ware Gereform. Religie).
Toegang 1, inventarisnummer 197
Ter gelegenheid van de aanstellinge van den chercher Johan Fred. Rohlofs, zijnde van de Lutersche Godsdienst,
hebben de Heeren Gedeputeerden den Administratoren van de Gemeene Landsmiddelen gelast voortaan gene
andere Bedienden noch Cherchers aan te stellen, dan die zijnde van de ware gereformeerde Godsdienst, conform
het 1ste en 8 ste art. van hunne Instructie.
1777, 28 april. (in de marge: cherchers en andere Landsbedienden moeten vooraf verklaren voor hun post als
gegeven of belooft te hebben etc.). Toegang 1, inventarisnummer 197
Lunae den 28 April 1777.
Gehoord het rapport der Heeren Gecomm. tot de zaaken van het Wester Quartier en de beide Oldampten, welke
ingevolge en ter voldoening aan de apostille commissoriael in dato 15 dezer maand nader hadden overwogen de
consideratien nopens de aanstellinge van Cherchers en andere Landsbedienden, alhier ter vergaderinge gemaakt;
waarop gedelibereert zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan, dat voortaan bij de
aanstellinge van Cherchers en andere ‘s Landsbedienden, eer en bevorens dezelve tot den Eed zullen mogen
worden geadmitteerd, aan dezelve zal worden voorgehouden en afgevraagt of, ter bekominge van hun post, ook
eenige penningen hebben belooft of gegeven, of beloven, of geven zullen en zulks gerequireert wordende, onder
Eede te moeten verklaeren.
1777, 1 mei. (in de marge: Eernst van Alsema als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 197
Jovis den 1 Mai 1777.
Word in actis geteikent, dat Eernst van Alsema en deszelfs huisvrouw Hinderkje Sijbolts, als aangestelde opzig-
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ters bij de molen tot Noordhorn zullende fungeeren, nadat aan dezelve is voorgehouden en afgevraagt, of, ter
bekominge van dezen post, ook eenige penningen hebben gegeven of belooft, of geven of beloven zullen, den
Eed daartoe staende in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1777, 21 augustus. (in de marge: commis prov. Brugma gelast). Toegang 1, inventarisnummer 197
Jovis den 21 Augustus 1777.
De Heeren Gedeputeerden gelasten den Commis prov. Brugma bij de Eigenaars van de zaagmolen buiten de
kraanepoort een vertrek voor het Collegie der Heeren Gedeputeerden te verzoeken, teneinde de aankomste van
Hunne Doorl. en koningl. Hoogheden aldaar af te wagten.
1777, 6 september. (in de marge: wagenmr. Scholtens). Toegang 1, inventarisnummer 197
Saturni den 6 September 1777.
- - - den wagenmeester Scholtens aan den stalmeester van zijne Hoogheid kennis te geven, dat bij de zagemolen
een stuk land is besteld, alwaar de koetsen van Hunne Hoogheden met de verdere ledige koetsen zich kunnen
posteren.
1777, 25 september. (in de marge: adm. Wiardi @ Roelf Elzes). Toegang 1, inventarisnummer 197
Donderdag den 25 September 1777.
De Heeren Gedeputeerden accorderen aan den administrator Wiardi, na gedane insinuatie en summatie, acte van
executie over Roelf Elzes mulder bij klein poortjes molen, voor eene somme van zeven gl. zes st. breuke en
kosten, met de nakosten daar en boven.
1777, 29 oktober. (in de marge: Margje Groenewolt in qlt. den Eed als chercher afgelegd). Toegang 1, inventarisnummer 197
Mercurii den 29 Ocober 1777.
Wordt in actis geteikent, dat Margjen Groenewolt huisvrouw van den chercher bij de molen te Bedum, Wijbe
Roersema, in handen van den Secretaris Lewe den Eed heeft gepraesteert, om gemelde functie, bij absentie of
indispositie van haar man te kunnen verrichten.
1777, 27 november. (in de marge: R. Rotgers en J. Takes @ Jan Jacobs.). Toegang 1, inventarisnummer 197
Jovis den 27 November 1777.
In zaken Reint Rotgers en Jan Takes als gevolmagtigden van de Carspellieden van Noordbroek en Noordbroekster Hamrik petitn. thans geexcipieerden @ Jan Jacobs mulder aldaar gepetn. in dezen excipient, verzogte . . . ,
voordragende dat de klagte, waar over de excipient word aangesproken, terzake van het repareren en in een
bruikbare staat brengen van de noorder molen, . . .
en betreffende de Staatsresolutie op den 5 december 1770 over soortgelijke klagte genomen, vermeende de excipient dat dezelve was ergaan tusschen verscheidene geinteresseerde Carspellieden van bovengem. Carspelen, en
geenszins van den excipient, maar van deszelfs voorzaat Jan Tjaarts, dewelke, conform de aangehaalde Staats
Resolutie, aan de daar bij bepaalde orders reeds des tijds ten eersten had voldaan, zonder dat hij daar omtrent
verder gemoeit is, of daar uit eenige verpligtinge voor den tegenswoordigen mulder thans excipient verder naar
rechte zoude kunnen of mogen worden afgeleid, en bij dit Collegie eenige actie geëntameerd, alwaarom de excipient inhaereerde als voren.
De Geëxcipieerde hiertegens gehoord, verzogte de rejectie van de geopponeerde exceptio fori, ten dien einde
bijbrengende, dat bereids in den jare 1770 ter gelegenheid van diergelijke klagte over den vervallenen staat van
de noorder molen destijds aan eenen Jan Tjaarts toebehorende, bij Staats resolutie van den 5 december 1770 met
ronde woorden is gestatueert, en gemelde mulder gelast “om de vervallene noorder molen inwendig den tijd van
drie maanden in eenen goeden en bruikbaren staat te moeten brengen, en voortaan nevens de zuider molen te
onderhouden, met verdere bijvoeginge dat de Heeren Gedeputeerden behoorden te worden geauthoriseerd door
de administratoren of ‘s Landsbedienden naauwkeurige toeverzigt te neemen, dat de reparatie van de vervallene
molen ten eersten werde geëffectueert, of te dat, bij onverhoopte disobedientie aan de welgemelde orders, gemelde mulder door de Heeren Gedeputeerden daar toe door efficaciensere middelen zal worden geconstringeerd.
...
1778, 25 maart. (in de marge: verplaatsing van enige cherchers). Toegang 1, inventarisnummer 198
Woensdag den 25 Maart 1778.
De Heeren Gedeputeerden gelasten den opzichter bij de molen van Usquert op den 1en maij aanstaande als opzichter bij de molen van Oosternieland te fungeren.
- - - van Oosternieland . . . van Uithuizermee
- - - Uithuizermee . . . . . . .Garnwert
Garnwert Noordhorn, Noordhorn Usquert, Woltersum de Zeerijp, Zeerijp Westerembden, Westerembden Wol-
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tersum, Garshuizen Leermens, Leermens Garshuizen.
1778, 30 maart. (in de marge: Maria Hogenbargh als cherchersche bij provisie, den Eed gedaan). Toegang 1,
inventarisnummer 198, fol. 19
Maandag den 30 Maart 1778.
Word in actis geteikent, dat Maria Hogenbargh, om haar vader bij het gemaal van het Hoge Zandt te adsisteren
gedurende zijn leven, den Eed als Chercher, volgens apostille van den 25 maart jongst, in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegd.
1778, 25 juni. (in de marge: klagten over Joch. Feddes op t Hogezand). Toegang 1, inventarisnr. 198
Donderdag den 25 Junius 1778.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge dat Jochum Feddes, zoon van den molenaar van het Hogezand Fedde
Jochums zich onbehoorlijk hadde gedragen, en zich gebrouilleerd met den chercher aldaar Hovenbarg in het
bedrijf van zijn post. Hebben de Heeren Gedeputeerden dezen gestelt in handen van den adv. prov. Ippius, om
van zijne bevindinge ter plaatse het Hogezand ter Vergaderinge rapport te doen.
1778, 31 augustus. (in de marge: Evert Wildring als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 198
Maandag den 31 Augustus 1778.
Wordt in actis getekent, dat Evert Wildring als aangestelde Chercher te Cropswolde, benevens zijne huisvrouw
Trijntje Jans, den Eed in handen van den Secretaris R. B. Gockinga heeft afgelegt.
- - - dat Engelbert Jans Dijkema als aangestelde Chercher te Bedum, benevens zijne huisvrouw Geertruid Jacobs
den Eed in handen van den Secretaris R. B. heeft afgelegt.
1778, 24 september. (in de marge: J. Smallenbroek verplaatst naar Wetsinge als chercher). Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 46
Donderdag den 24 September 1778.
- - - den opzichter bij de molen te Schouwerzijl J. Smallenbroek verplaatst naar Wetsinge, om aldaar in plaatse
van den overledenen David Heres als chercher te fungeren.
1778, 29 oktober. (in de marge: Rapport der Hren Gecomm. over Fedde Jochums en zoon). Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 54r - 55r
Donderdag den 29 October 1778.
Gehoord het rapport van de Heeren Gecomm. tot de zaken van de Stad en het Gorecht zo, volgens acte van den
13 Aug. jongst ten overstaan van den adv. provinciaal hadden verstaan den molenaar van het Hogezand Fedde
Jochums benevens zijn zoon Jochum Feddes over de brouilleries met den chercher aldaar op den 16 Junii jongst
voorgevallen, zijnde de Heeren Gecomm.; zo uit de ingenomene informatien van den adv. prov., als uit de eigene
bekentenisse en houding van den zoon Jochum Feddes in commissie klaar gebleken, dat dezelve zich in dat geval zeer eigenherig en stout hadde gedragen, en dus hoog nodig dat dezelve in het bedrijf van zijns vaders werk
voornamelijk tegens ‘s Lands Bedienden, werde ingeteugeld, en tot zijn plicht gehouden, gelijk dan ook in commissie voor deze reize verschoninge heeft verzogt met belofte van beterschap voor het toekomende.
Hebben de Heeren Gedeputeerden, uit overweginge dat de vader Fedde Jochums als molenaar in dezen buiten
alle schuld is, dan alleenlijk, dat zijn zoon niet tot zijn pligt heeft gehouden, en dat deze zoon hope van beterschap heeft gegeven, en verschoninge heeft gevraagt, voor deze enkele reize genoegen in zijne verklaringe genomen, en deze zaak thans zonder breuke voor afgedaan gehouden, in die zekere verwagting, dat aan zijne belofte stiptelijk zal voldoen, en onder ernstige en nadrukkelijke waarschouwinge, dat zich voortaan behoorlijk zal
gedragen, en alle eigenheringe woorden of daden, voornamelijk tegens den chercher, zorgvuldig zal hebben te
vermijden, of dat bij de eerste bewezene klagte over zijn wangedrag naar de ordres van den Lande op het rigoureuste zal worden gestraft, en tot zijn pligt gehouden; wordende Fedde Jochums gelast zijn zoon mede daartoe te
houden, en de kosten hier over gevallen, te voldoen; ten welken einde copia dezes aan Fedde Jochums en zijn
zoon Jochum Feddes, als mede aan den chercher Hovenbarg zal worden geinsinueerd tot hun naricht.
1779, 15 maart. (in de marge: Molenaar van ‘t kleine poortje te verstaan). Toegang 1, inventarisnummer 198
Lunae den 15 Maart 1779.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge worden de Heeren Gecomm. tot de zaken van de Stad verzogt en geaccommitteerd, om met en benevens den Secretaris en den adv. prov. Ippius den molenaar bij ‘t kleine Poortje
Roelf Elzes mitsgaders de administratoren nader te verstaan, ter oorzake het stalvenster in de molen geheel open
zoude zijn bevonden, ten fine van rapport.
1779, 25 maart. (in de marge: de molenaar R. Elzes etc. gelast hunne paarden uit de molens weg te neemen).
Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 147r en 147v
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Jovis den 25 Maart 1779.
Gehoord het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad, hebbende, ingevolge en ter voldoeninge aan de resolutie van den 15 dezer, den mulder van de molen bij ‘t kleine Poortje Roelf Elzes verstaan over
en terzake, dat het stalvenster in de molen open was bevonden, daar benevens in consideratie gevende, dat, door
het stallen der paarden in de molens, waar door de deuren en vensters dikwils op zeer ongepaste tijden geopend
wierden, veel nadeel in ‘t stuk van het gemaal konde gepleegd worden.
Waar op gedelibereert zijnde; Hebben de Heeren Gedeputeerden den molenaar Roelf Elzes mitsgaders de molenaars bij de Oosterpoort en Marrewiks pijp gelast hunne paarden ten eersten uit de molens weg te neemen, zonder dat in deze of andere molens nu of in het vervolg eenige paarden wederom gestald zullen mogen worden;
wordende gemelde molenaars teffens gelast de vensters in de stallen zo wel als andere gaten in de molens, conform resolutie van den 30 juni 1729, ten eersten toe te laten maken, zullende ten dien einde hiervan aan meergemelde drie molenaars insinuatie worden gedaan; ten einde zich, tot vermijdinge hunner schade, daar na te reguleren.
1779, 24 [sic] maart. (in de marge: 1.). Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 147v, 148r
Mercurii den 24 [sic] Maart 1779.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den adv. prov. Ippius, dat Jan Swaberingh het molenaarsampt op de
molen van de wed. van Claas Tonnijs tot Losdorp beheerende, den chercher bij de molen aldaar in zijn post op
eene zeer onbetamelijke maniere zoude hebben mishandeld. Waar op gedelibereert zijnde; Hebben de Heeren
Gedeputeerden den Capitain Geweldige P. Joustema gelast gemelden Jan Swaberingh, met voorkennis en
adsistentie van het E.E. Gerichte ter plaatse, te apprehenderen, en naar herwaarts op het geweldigen Hof in confinatie over te brengen; en worden de Heeren Gecomm. van het Fivelingo Qtier verzogt en gecommitteert met en
benevens den Secretaris en den adv. prov. Ippius gemelden Jan Swaberingh te examineren, ten fine van rapport.
1779, 20 april. (in de marge: eenige Landsbedienden verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 154r
Martis den 20 April 1779.
Ter instantie van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen, is goed gevonden en verstaan, dat de Bediende P. Rockesies zal worden verplaatst van Winschoten naar Termunten als bediende en opzichter bij de
molen aldaar.
- - - dat de bediende en opzichter bij de molen te Termunten Niclaas Mulder ad idem naar Delfzijl als bediende.
- - - dat de bediende S. Pott ad idem van Delfzijl naar Noorthorn.
- - - dat de bediende A. van Loon ad idem van Noorthorn naar Visvliet.
- - - dat de bediende H. Pots van Visvliet ad idem naar Winschoten.
1779, 3 mei. (in de marge: de bediende P. Rockesies van Winschoot naar Termunten verplaatst als chercher den
Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 141r
Lunae den 3 Mai 1779.
Wordt in actis geteekent, dat Pieter Rockesies als bediende van Winschoten naar Termunten verplaatst, en te
gelijk als opzichter bij de molen aldaar zullende fungeren, den Eed als chercher nevens deszelfs vrouw Henderina Lulofs, in handen van den Secretaris Lew hebben afgelegt.
1779, 17 juni. (in de marge: H. Scholtens en vrouw A. Jans als cherchers te Uithuiser meeden den Eed gedaan).
Toegang 1, inventarisnummer 198
Jovis den 17 Junii 1779.
Wordt in actis geteikent, dat Hindericus Scholtens en deszelfs vrouw Annigje Jans, na gedane verklaringe van
zuiveringe als Cherchers bij de molen op de Uithuister Meeden zijnde aangesteld, den Eed daartoe staande in
handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1779, 29 juli. (in de marge: R. Elzes bij ‘t kleine Poortje nogmaals gelast). Toegang 1, inventarisnummer 198,
fol. 115
Donderdag den 29 Julius 1779.
De Adv. Prov. heeft, ter Vergaderinge binnen staande, voorgedragen, hoe Roelf Elzes en compe. molenaars van
het kleine poortjes molen volgens resolutie van den 16 junii jongst, andermaal zijnde gelast om, conform resolutie van den 25 maart daar te voren binnen 14 dagen deszelfs paard uit de molen weg te neemen bij de boete van
een pond groot, als nog in gebreke was gebleven daaraan te voldoen; waar over gedelibereerd zijnde, hebben de
Heeren Gedeputeerden den Bode gelast gemelde pond groot van de molenaars Roelf Elzes en compe. af te halen,
voorts dezelve nogmaals gelast aan vorenstaande acten, inwendig den tijd van veertien dagen, na insinuatie dezes
te voldoen, en derzelver paard uit de molen wech te doen, bij de boete van twee ponden groot.
1779, 28 oktober. (in de marge: rapport over de Bakkers en molenaar te Delfzijl). Toegang 1, inventarisnummer
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198, fol. 178v - 179v
Jovis den 28 October 1779.
Gehoord het rapport der Heeren Gecomm. tot de zaken van de Schansen, hebbende, ingevolge en ter voldoeninge aan de apostille commissoriaal in dato den 25 dezer geëxamineert de requeste van van [sic] de gezamentlijke
Bakkers en Molenaar in de Fortresse Delfzijl, te kennen gevende, hoe door baatzugtige menschen, roggen, beeste
en wittebrood aldaar van elders wordt ingebragt, en bij de huizen verkogt tot groot nadeel van hunne neering en
verval in het gemaal, strijdig tegen de publicatie van den 12 mai 1735, te meer daar Delfzijl een beslotene vesting en garnisoen houdende schans is, daar de Bakkers altijd, zo in oorlog als anders, verpligt zijn brood voor het
garnisoen te bakken, en de molen in een behoorlijken staat moest gehouden worden; verzoekende over zulks de
nodige orders ten einde in dezen werde voorzien, en de Heer Commandeur daar benevens verzogt om de schildwagten bij de Poorten te gelasten, om op te passen, dat geen brood werde ingebragt, en ieder bakker of molenaar
gemagtigd ten einde de contraventeurs het brood af te neemen, en aan den armen te bezorgen, of zodanig gedisponeert, als bevonden zoude worden te behoren.
Waar op gedelibereerd zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan, dat het verbod en
publicatie in dato den 12 mai 1735 zal worden gerenoveerd, met bijvoeginge, dat de Heer Commandeur der
Fortresse Delfzijl word geautoriseerd, om door de militairen, aan de poorten wagt houdende naauwkeurig regard
te doen neemen, dat deze orders in allen deelen stricht werden nagekomen en agtervolgd, ten dien einde de Contraventeurs te doen aanhouden, en het brood dadelijk afneemen ten profijte van de Diaconie, en den inbrenger in
arrest te houden, heen ter tijd de gestelde boete dadelijk zal hebben betaald, waar van de wederhelft bij den militair als aanbrenger zal werden genoten, of door genoegzame pand daarvoor gecaveerd, zullende van deze publicatie een exemplaar aan welgemelden Heer Commandeur werden ter hand gesteld, en twee anderen aan elk der
poorten geaffigeerd.
1779, 10 november. (in de marge: J. Arends en M. Gerrits als opzigters den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 198, fol. 178v - 179v
Mercurii den 10 November 1779.
Word in actis geteikend, dat Jan Arends en Metje Gerrits als nieuws aangestelde opzichters bij de molen te Wehe
den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1780, 10 januari. (in de marge: H. Struive verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 198
Lunae den 10 Jannuarii 1780.
Ter instantie van de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen hebben de Heeren Gedeputeerden de verplaatzinge van Hindrik Struive door het afbranden van de molen tot Visvliet, zonder functie zijnde, van daar naar
Niehove mits dezen geaccordeert.
1780, 26 januari. (in de marge: Commis Brugma gelast verantwoording te doen van de verkogte cherchershutte
etc.). Toegang 1, inventarisnummer 198
Mercurii den 26 Jannuarii 1780.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge wordt de Commis Prov. Brugma gelast wegens eene verkogte legerstede, alsmede van de houten cherchers woninge bij de zoutkeet verkogt, en de onkosten daar omtrent gevallen
verantwoordinge te doen aan de Heeren Gecomm. van de Stad en het Hunsingo Quartier met de Secretaris, ten
fine van rapport.
1780, 2 februari. (in de marge: No. 8). Toegang 1, inventarisnummer 198
Mercurii den 2 Februari 1780.
Aan Harm Sijwerts en Hilje Claassen Ehel. voor het regt van gereserveerden eigendom over een boekweiten
maalderij, staande aan de zuidzijde van het zuiderdiep, door haar aangekogt voor ƒ 2200 gl opgeschoten een
duizend zevenhonderd vijfen twintig gl, na 3½ PCto. dus ƒ 1725 - ,, -.
1780, 3 februari. (in de marge: H.J. Troost en Aaltje Abrahams tot cherchers aangesteld). Toegang 1, inventarisnummer 198
Jovis den 3 Februari 1780.
De Heeren Gedeputeerden hebben de aanstellinge van Harm Jans Troost en vrouw Aaltje Abrahams, dewelke
volgens acte van 2 Nov. 1775, hun vader Abraham Uildriks als chercher bij de molen te Finsterwolde, geduurende zijn leven hebben geadsisteert, althans inplaats en vermits de vrijwillige afstand van gemelden hunnen
vader, wederom tot chercher aldaar benoemd, geapprobeert, en zulks onder continuatie van den Eed door hun
beiden bevorens afgelegd.
1780, 10 april. (in de marge: J. Cassau als chercher den Eed gedaan). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 199
Maandag den 10 April 1780.
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Word in actis getekend dat Johannes Cassau als aangestelde chercher te Grijpskerk benevens zijn huisvrouw
Pieterke Clasens den Eed daarop staande in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1780, 12 april. (in de marge: W. Pieters tot chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 199, fol. 18
Woensdag den 12 April 1780.
Wordt in actis geteikend dat Willem Pieters als aangestelde chercher bij de molen te Uithuizer Meden en zijne
dogter Geertruid Willems tot zijne adsistentie den Eed daar toe staande in handen van den Secretaris Gockinga
hebben afgelegt.
(in de marge: H. Roelfs etc. te Uithuizen ad idem)
- - - Hindrikje Roelfs vrouw van Jan Lange chercher te Uithuizen, tot adsistentie van haar man, den Eed als chercher in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1780, 21 september. (in de marge: Tj. Jacobs verplaatst naar Veendam). Toegangsnr. 1, inventarisnummer 199
Donderdag den 21 September 1780.
Op het voorgedragene ter Vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden Tjalling Jacobs, thans nog opzichter
bij de 2de molen te Noordbroek, zo thans is afgebroken, verplaatst en gestelt als chercher bij de molen te Veendam in plaatse van den daar van afstand gedaan hebbende Jacob Blaak.
1780, 25 oktober. (in de marge: G. van Dam als chercher te Niehove den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 199
Woensdag den 25 Ocober 1780.
Wordt in actis getekend dat Geert van Dam als nieuws aangestelde Chercher te Niehove, benevens zijn vrouw,
om bij voorval hem te vervangen, den Eed daar toe staande in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegd.
1780, 7 december. (in de marge: de chercher te Usquert gelast beter op zijn pligt te passen). Toegang 1, inventarisnummer 199, fol. 71v, 72r
Donderdag den 7 December 1780.
Ter Vergaderinge zijnde voorgedragen dat in commissie gehouden over een mandaat en daarop gepraesenteerd
request van een bakker te Usquert, zijnde voorgekomen, dat, op een cedulle van een mudde garste en bonen, een
mudde rogge aldaar ter molen was bevonden, en wel nadat de cedulle door den chercher of zijn vrouw was gescheurd, ten klaren bewijze, dat door dezelve geen toereikend opzicht op het gemaal overeenkomstig hunne
instructie en gedane eed wierde gehouden, en over zulks die chercher of zijne huisvrouw beter tot hun plicht
behoorden gehouden te worden. Waar over gedelibereerd zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden gemelden
chercher te Usquert en zijne huisvrouw bij dezen wel ernstig gelast hun eed en pligt voortaan naauwkeuriger te
betragten, en op de cedullen en het koorn met alle getrouwheid toe te zien, onder bedreiginge dat bij de eerste
overtredinge van ontrouw in hunnen post, zullen worden gecasseerd, ten welken einde de administrator van ‘t
quartier en de bedienden van de administratie in dat quartier gelast worden naauwkeurig op het gemaal van
Usquert en de behandelinge van den chercher aldaar toe te zien, en van deze wandevoirs aanstonds aan dit College kennisse te geven, om daarin te disponeren naar behoren; zullende copia dezes aan den administrator van
het quartier worden gegeven en insinuatie dezes aan den chercher te Usquert worden gedaan tot hun naricht.
1781, 22 januari. (in de marge: J. van Bruggen als opzichter bij de molen van de Zeerijp goedgekeurd). Toegang
1, inventarisnummer 199
Maandag den 22 Januarii 1781.
De aanstellinge van Jacob van Bruggen en Annigje Alberts Ehel. als opzichter bij de molen in de Zee-rijp, ter
Vergaderinge geëxhibeerd zijnde, is goedgekeurd.
1781, 23 januari. (in de marge: J. van Bruggen als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 199
Dingsdag den 23 Januari 1781.
Wordt in actis getekend, dat Jacob van Bruggen en Annigtie Alberts, als aangestelde aangestelde Chercher in de
Zeerijp den Eed in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1781, 1 februari. (in de marge: Ontf. Gen. gelast de afgebrokene molen te Noordbroek op het register der verpondinge te deleren). Toegang 1, inventarisnummer 199
Donderdag den 1 Februari 1781.
De Heeren Gedeputeerden gelasten den ontfanger Generaal T. S. van Iddekinge, conform de Staatsche resolutie
van den 23 maart 1780, de eene afgebrokene molen te Noordbroek, voor den jare 1781 en vervolgens op het
register der verpondinge der molens te deleren; worden de de molenaar Harm Jans van verdere betalinge gede-
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chargeerd.
1781, 27 februari. (in de marge: J. J. Kuiper als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 199
Martis den 27 Februari 1781.
Word in actis getekend, dat Jan Jannes Kuiper en deszelfs vrouw Johanna Verschuur, als opzichters bij de molen
te Noordhorn zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1781, 26 maart. (in de marge: verplaatsing van eenige cherchers). Toegang 1, inventarisnr. 199, fol. 118v, 119
Lunae den 26 Maart 1781.
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de Administratoren der Gemeene Landsmiddelen geaccordeert de verplaatsinge van de opzichters bij de molens in het Gorecht
in ‘t Hunsingo Quartier
in ‘t Fivelingo Quartier
in ‘t Wester Quartier
in ‘t Oldampt
1781, 26 april. (in de marge: C. Benedictus als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 199,
fol. 131
Jovis den 26 April 1781.
Word in actis geteikent, dat Claas Bendictus en deszelfs huisvrouw Geesje Fockkes Brongers als nieuws aangestelde cherchers bij de molen op de Meeden in den Oldampte den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1781, 2 mei. (in de marge: Ebbe Harkes als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 199
Mercurii den 2 Mai 1781.
- - - dat Martjen Egberts getrouwd aan Ebbe Harkes chercher te Ten Post, en verplaatst staande te worden naar
Siddebouren mede den Eed om nevens haar man te fungeren in handen etc. ad idem.
1781, 3 mei. (in de marge: Jacob Weendorp als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 199
Jovis den 3 Mai 1781.
- - - dat Jacob Weendorp en deszelfs vrouw Frederica Borjes als aangestelde opzichters bij de molen tot Eenrum
in plaats van de overledene Arend Rosevelt, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben
afgelegt.
1781, 13 juni. (in de marge: adv. prov. de molenaarsknegt Hindrik Housel). Toegang 1, inventarisnummer 199,
fol. 145
Mercurii den 13 Junii 1781.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den adv. Prov. Ippius aldaar binnen staande dat door de molenaarsknegt Hindrik Housel, komende met de wagen aan klein poortjes molen, aan den chercher Jacob Carels zijnde
aangewezen vier mudden zemel voor den bakker H. Hazelhoff, door gemelde opzichter, bij het openen der zakken, boven op wel wat zemels was bevonden, dog bij verdere visitatie, weite zonder eenige cedulle daarbij annex, dat de opzichter tragtende deze vier zakken in de Hutte te trekken, door den anderen mulder Arend Jans en
zijn knegt Gerrit Gerrits was vast gehouden, en daarin belet, rijdende inmiddels Hindrik Housel spoedig met de
wagen en vier quaestieuse zakken weite weder van de molen af. Waarop gedelibereerd zijnde, hebben de Heeren
Gedeputeerden dezen gestelt in handen van de Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad, benevens den
Secretaris en den adv. Prov. Ippius, om den chercher Jacob Carels mitsgaders den mulder Arend jans en de beide
muldersknegten bovengemeld dezen aangaande nader te verstaan, ten fine van rapport.
1781, 18 juni. (in de marge: verzoek van den chercher van Midwolda wegens zijne Hutte). Toegang 1, inventarisnummer 199
Lunae den 18 Junii 1781.
Op de ingediende requeste van Thomas Harpens chercher bij de molen te Midwolda, verzoekende de nodige
voorzieninge tot zuiveringe van deszelfs woninge, mitsgaders op het bericht door den Commis Prov. Brugma, na
gedane visitatie, hier omtrent ingebragt. Hebben de Heeren gedeputeerden hetzelve gewezen aan de Heeren
Gecomm. van ‘t Westerquartier en beide Oldampten met den Secretaris, ten einde dezen aangaande door den
Commis Prov. Brugma de nodige voorzieninge te stellen.
1781, 22 juni. (in de marge: D. Brenstein als molenaar den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 199, fol. 151
Vrijdag den 22 Junius 1781.
Word in actis geteikend dat Derk Brenstein den Eed als molenaar op het Hogezand in handen van den Secretaris
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Gockinga heeft afgelegt.
1781, 25 juni. (in de marge: de adm. Taapkens gelast f 140 - 3 ten comp. gen. wegens een verkogte cherchers
Hutte te brengen). Toegang 1, inventarisnummer 199, fol. 151v, 152
Lunae den 25 junii 1781.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door de Heeren Gecommitteerden van het Westerquartier en beide Oldampten dat de Cherchers Hutte te Noordbroek door den administrator Taapkens, kragt acten van autorisatie in
dato den 26 Octob. 1780 en 30 April 1781 bij publijke verkopinge was verkogt aan Wille Garbrands en Martje
Eppes Ehel. voor de summa van honderd en zes en zestig gls., waar tegens de onkosten wegens de verkoop als
anders door den administrator Taapkens aangewend bedragen vijf en twintig gls. en zeventien stuivers. Waarop
gedelibereerd zijnde hebben de Heeren Gedeputeerden den administrator Taapkens gelast het zuiver restant
wegens de verkogte cherchers hutte ter summa van f 140 - 3 - ten Comptoire Generaal dezer Provincie over te
brengen, gelijk mede den ontf. Generaal van Iddekinge word gelast de gemelde penningen ten voordeele van de
Prov. te ontfangen en te innen.
1781, 4 oktober. (in de marge: T. Hindriks als chercher de Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 199, fol. 171
Jovis den 4 October 1781.
Word in actis geteikend dat Timen Hindriks en deszelfs vrouw Geertje Gerhardus als Cherchers in de Beerta
zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1781, 25 oktober. (in de marge: Th. Jans Groenewoud als chercher de Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 199, fol. 174
Jovis den 25 October 1781.
Word in actis getekend dat, inplaats van de overledene Egge Willems, weder om als opzichters bij de molen in
Nieuw Wolda aangestelde Thielle Jans Groenewoud en deszelfs vrouw Hindrikje Derks den Eed daartoe staande
in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1781, 1 november. (in de marge: Alb. Cramer nevens R. Rosema tot cherchersche te Pieterbuuren aangesteld).
Toegang 1, inventarisnummer 199
Jovis den 1 November 1781.
Word in actis geteikend dat Alberdina Cramer op voordragen van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen, naar gehoord rapport der Heeren Gecomm. tot de zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier als cherchersche bij de molen te Pieterbouren nevens de bediende en chercher Roelf Rozema bij provisie en tot wederzegginge toe zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1781, 6 november. (in de marge: Hindrika Boneschans als cherchersche den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 199
Martis den 6 November 1781.
Word in actis geteikend dat Hendrika Boneschans getrouwd aan Evert Tonnijs chercher bij de rogmolen in de
Windeweer en Lula nevens haar man als cherchersche zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van
den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1781, 20 november. (in de marge: chercher van Visvlied ad idem). Toegang 1, inventarisnr. 199, fol. 184v, 185
Martis den 20 November 1781.
- - - dat Jacob Meijer en Cornelia Faber als opzichters bij de molen tot Visvliet zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1781, 12 december. (in de marge: rapport der Hren gecomm. over het voorgevallene bij de molen van ‘t kleine
poortje). Toegang 1, inventarisnummer 199, fol. 191
Mercurii den 12 December 1781.
Gehoord het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad hebbende, ingevolge en ter voldoeninge aan de resolutie commissoriaal in dato den 13 junii laatstleden nader in factis verstaan den chercher Jacob
Carels, mitsgaders de mulder bij ‘t klein poortje Arend Jans, en de eene knegt Gerrit Gerrits Ebeling, zijnde 13 a
14 jaren oud, hebbende de knegt Hindrik Harssel, die de voornaamste persoon in dezen zoude zijn geweest,
nadat eenigen tijd wegens ziekte had gedecumbeert, zich van hier weg begeven, zonder dat men hem heeft kunnen ontdekken over en ter zake van zodane handelinge, als op den 8 junii dezes jaars tusschen boven genoemde
personen omtrent het stuk van het gemaal zoude zijn voorgevallen. Waarop gedelibereerd zijnde, hebben de
Heeren Gedeputeerden de Heeren Gecomm. voor hunne genomene moeite bedankende, het gedane rapport voor
communicatie aangenomen.
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1782, 15 januari. (in de marge: N. Doornbos en vrouw als cherchers den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 199
Martis den 15 Januarii 1782.
Word in actis geteikend, dat Nanne Doornbos en zijn vrouw Hilliggien Beuning als cherchers zullende fungeren
bij de rogmolen van de Krane Poort, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1782, 4 juni. (in de marge: twee cherchers verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 33v, 34r
Dingsdag den 4 Junius 1782.
Op voorstel van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen, hebben de Heeren Gedeputeerden den chercher bij de molen te Warffum verplaatst naar de molen van Ulrum, en den chercher bij de molen te Ulrum verplaatst naar de molen te Winsum.
1782, 5 juni. (in de marge: H. Pieters als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 34r
Woensdag den 5 Junius 1782.
Word in actis getekend, dat Hindrik Pieters, als nieuws aangestelde chercher bij de molen te Warffum, benevens
zijn vrouw den Eed daartoe staande, in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1782, 6 juni. (in de marge: G. Clasen als chercher den Eed afgelegd). Toegang 1, inventarisnr. 200, fol. 34r
Donderdag den 6 Junius 1782.
Word in actis getekend, dat Garmt Clasen als nieuws aangestelde chercher te Baflo, den Eed daartoe staande, in
handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1782, 17 juni. (in de marge: D. Derks als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 200
Maandag den 17 Junius 1782.
- - - dat Diewerke Derks vrouw van den chercher Albartus Emmen te Losdorp den Eed als chercher, geduurende
het leven van haar man, in handen . . .
1782, 8 augustus. (in de marge: J. Jacobs als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 200
Donderdag den 8 Augustus 1782.
Word in actis getekend, dat Jan Jacobs als nieuws aangestelde opzichter bij de molen te Hellum, benevens zijn
vrouw Sijben Jans den Eed daartoe staande, in handen van . . .
(in de marge: Grietje Pieters ad idem).
- - - dat Grietje Pieters den chercher Lievert Everts te Ulrum als huishouster zullende adsisteren, den Eed als
chercher geduurende zijn leven, in handen van . . .
1782, 22 augustus. (in de marge: Anje Claesens als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 200
Jovis den 22 Augustus 1782.
Word in actis getekend dat Anje Claesens als getrouwd aan de Bediende en chercher Rosema te Pieterbouren den
Eed om nevens haar man als cherchersche bij de molen aldaar te fungeren, den Eed daartoe staande in handen
van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1782, 5 september. (in de marge: W. Bondhuis als chercher te Cantes met zijn vrouw den Eed gedaan). Toegang
1, inventarisnummer 200
Donderdag den 5 September 1782.
Word in actis getekend dat Willem Bondhuis als nieuws aangestelde chercher te Cantes en zijne huisvrouw
Margje Rengers om hem, geduurende zijn functie, te adsisteren, den Eed daartoe staande in handen van den
Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1782, 6 november. (in de marge: J. Winter als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 200
Woensdag den 6 November 1782.
Word in actis getekend dat Jurjen Winter als nieuws aangestelde chercher te Ulrum benevens zijne vrouw, geduurende het leven van haar man, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1782, 20 november. (in de marge: molenaars in deze Stad gelast). Toegang 1, inventarisnr. 200, fol 79
Woensdag den 20 November 1782.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge, dat ter gelegenheid van een uitgebragt mandaat tegens een molenaarszoon, in commissie afgedaan, door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen was verzogt, dat aan de
molens in deze Stad eene waarschouwinge mogte worden aangeslagen, dat niemant zoude vermogen een chercher of zijn vrouw mede onder Eede zijnde, in het bedrijf van hun werk, het zij met woorden, veel minder met
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dreigen of daden, hinderlijk te zijn of belet te doen, of dat tegens de zulke zal worden geprocedeert naar de wetten van den Lande, en ten rigoureusten zullen worden gestraft; Hebben de Heeren Gedeputeerden, dat verzoek
accorderende, verstaan, dat aan alle molens in deze Stad zal worden aangeslagen, als volgt:
De Heeren Gedeputeerde Staten van Stad en Lande gelasten bij dezen wel ernstig een ieder, wie het ook zij,
voornamelijk de molenaars, hunne knegten en kinderen om geen chercher of zijne huisvrouw, zo mede onder
Eede is, in het bedrijf van hun ampt, het zij met woorden, veel minder met dreigen of daden, hinderlijk te zijn of
belet te doen, bij poena dat tegens de overtreders van deze ordres, naar de wetten van den Lande zal worden
geprocedeert, en de schuldige ten strengsten zal worden gestraft.
1783, 17 maart. (in de marge: H. Hindriks als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 132v
Lunae den 17 Maart 1783.
- - - dat Hajo Hindriks en vrouw Janneke Jans als opzichters bij de molen tot Garshuisen zullende fungeren den
Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
- - - dat Adam Jurriens als opzichters bij de molen te Leermens etc. ad idem.
1783, 1 april. (in de marge: opzigter van Leens naar Garnwert verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 200
Martis den 1 April 1783.
De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Administratoren der gemene Landsmiddelen geaccordeert
de verplaatsinge van den opzigter van de molen van Leens naar Garnwert, en van Garnwert naar Leens.
- - - van de molen van Garsthuisen naar de Noorder molen tot Appingedam.
1783, 20 mei. (in de marge: adv. prov. @ J. Jacobs Homan). Toegang 1, inventarisnummer 200
Martis den 20 Mai 1783.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den adv. prov. Ippius aldaar binnenstaande, dat de bakker Jan Jacobs Homan tot Noordhorn op den 8 April jongst, ter gelegenheid, dat de Chercher bij de molen aldaar, een zak
van gemelde bakker met drie vordels rogge wilde meeten, denzelven het koorn zoude hebben ontweldigt, en over
den molenberg gesmeeten, en alzo den chercher in deszelfs post geturbeert. Waarop gedelibereerd zijnde, Hebben de Heeren Gedeputeerden tot de zaken van het Westerquartier en beide Oldampten met de Secretaris en adv.
prov. Ippius, om den chercher en bakker Homan hierover nader te verstaan, op rapport.
1783, 30 mei. (in de marge: J. Benes als provisionele collector den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer
200, fol. 178
Veneris den 30 Mai 1783.
Word in actis geteikend, dat Jacob Benes, conform apostille van den 15 mai jongst, alleen gedurende het leven
van zijn schoonmoeder Cornelliske Cornellis denzelven zullende adsiteren als chercher tot Marum, mits dadelijk
in de hutte komende te wonen den Eed daartoe staande om alleen geduurende dien tijd als chercher te fungeren
in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1783, 18 juni. (in de marge: gehoudene commissie met J. Sickens en G. Kijff). Toegang 1, inventarisnummer
200, fol. 181
Mercurii den 18 Junii 1783.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door de Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Comptoiren, dat
ter gelegenheid van de gehoudene commissie op gisteren met de koopman J. Sickens en G. Kijff over de requeste van de gezamentlijke compagnons in de jeneverstokerije tot Appingedam, eenige consideratien omtrent
deze materie, zullende kunnen strekken tot beter voorzieninge van alle verkeerde praktijken door dezelve waren
voorgebragt, hierin bestaande
1e dat geene cedullen met gedrukte, maar met de geschrevene naam van den stoker behoorden gebruikt te worden.
2de geen koorn als gemengd ter molen gebragt, en
3tio dat een stoker te gelijk geen mulder behoorde te zijn.
Waarop gedelibereerd zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden dezen gestelt ter nader examen in handen van de
Heeren Gecommitteerden voornoemd met de de Secretaris en adv. prov. Ippius op rapport.
1783, 23 juni. (in de marge: adv. prov. @ J. Jacobs Homan). Toegang 1, inventarisnr. 200, fol. 183
Lunae 23 Junii 1783.
In zaken de adv. prov. Ippius petit. @ de bakker Jan Jacobs Homan petit. ter oorzake dezelve op den 8 April
jongst, ter gelegenheid dat de Chercher een zak van dezelve met drie vorrels rogge wilde meeten, denzelven het
koorn hadde ontweldigt, en over den molenberg had gesmeeten, en alzo den chercher in zijn post had geturbeert,
waarover de bakker Homan, mitsgaders de chercher aldaar nader in commissie verstaan zijnde, hebben de Heeren Gedeputeerden, na gehoord rapport der Heeren Gecommitteerden, den bakker Homan gecondemneert in de
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breuke van twee pond groot, en het koorn geconfisqueert ten voordeele van de armen ter plaatse.
1783, 11 september. (in de marge: A. Luitjes als opzichter den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 200,
fol. 205
Jovis den 11 September 1783.
Word in actis geteikend dat Albert Luitjes als opzichter bij de molen tot Hellum zullende fungeren, den Eed
daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1784, 21 januari. (in de marge: J. Leuringh als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 200,
fol. 254
Mercurii den 21 Januarii 1784.
Word in actis geteikend dat Jacobus Leuringh als nieuws aangestelde chercher bij de molen tot Thesinge in
plaats van de overledene Jan Abrahams den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegt.
- - - dat Cornellis Bos als nieuws aangestelde chercher bij de molen in den Andel in plaats van de overledene Jan
Christiaans den Eed etc. ad idem.
1784, 18 maart. (in de marge: Eje Berents als chercher etc. ad idem). Toegang 1, inventarisnr. 201
Donderdag den 18 Maart 1784.
Word in actis getekend, dat Eje Berents en zijn vrouw Catharina Steenwijk den Eed als cherchers bij de molen te
Zuidhorn in handen etc. ad idem.
1784, 1 april. (in de marge: Fr. Hamming als chercher aangesteld). Toegang 1, inventarisnummer 201
Donderdag den 1 April 1784.
Word in actis getekend, dat Fredericus Hamming als aangestelde chercher bij de molen te Westerlee den Eed
daartoe staande in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1784, 5 april. (in de marge: J. Wieringa en vrouw als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 201
Maandag den 5 April 1784.
Word in actis getekend, dat Jan Wieringa en vrouw Aaltje Pieters als nieuws aangestelde chercher bij de molen
te Muntendam den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1784, 28 april. (in de marge: H. Pots van de Scheemda verplaats naar Zuidbroek). Toegang 1, inventarisnummer 201, fol. 23v
Woensdag den 28 April 1784.
Volgens apostille op het request van de Administratoren van heden; Hebben de Heeren Gedeputeerden, conform
de Staatsche Resolutie van den 1 april 1784 ter instantie van de administratoren, geapprobeert de verplaatsing
van de Bediende H. Pots van de Scheemda als bediende en chercher te Zuidbroek, bij provisie op zijn tractement
a 4 gl ‘s weeks, en bij het overlijden van Eppo Jans, een Rijxdaalder als chercher te Zuidbroek, en drie gl ‘s
weeks als Bediende.
(in de marge: ad idem van de chercher van Zuidbroek naar Nbroek).
- - - geapprobeert de verplaatsinge van de chercher van Zuidbroek naar Noordbroek en teffens verstaan, dat de
Collector te Zbroek geduurende het leven van Eppo Jans, aan de chercher te Noordbroek het tractement van een
rijxdaalder ‘s weeks betale.
(in de marge: ontf. Wichers @ J. Sjourts). fol. 25
- - - @ Jan Sjourts en vrouw te Groningen Gde. van een halve koornwindmolen de Eendragt genaamd op de
Stadswalle alhier, onder aftrek van het gene daar onder als los goed naar rechte kan worden begrepen, zo gij van
G. H. Hesseling en vrouw hebt gekogt . . . is als voren.
1784, 29 april. (in de marge: H. Pots van de Scheemda verplaats naar Zuidbroek). Toegang 1, inventarisnummer 201
Donderdag den 29 April 1784.
Word in actis getekend, dat H. Pots en zijne huisvrouw Jantje Simons den Eed als cherchers in handen van de
Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1784, 22 juli. (in de marge: Ignatius Tak den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 201, fol. 46 + v
Donderdag den 22 Julius 1784.
Word in actis getekend, dat Igatius Tak als nieuws aangestelde Bediende van de administratie en opzigter der
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uitgaande waaren bij de Harender molen, den Eed daartoe staande, in handen van den Secretaris Gockinga heeft
afgelegt.
1784, 23 juli. (in de marge: W. J. Birse en vrouw als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 201
Vrijdag den 23 Julii 1784.
Word in actis getekend, dat Wolter Jans Birse (en Trijntje Warema zijne huisvrouw) als nieuws aangestelde
chercher bij de molen te Wirdum, den Eed daartoe staande, in handen van den Secretaris Gockinga hebben afgelegt.
1784, 19 augustus. (in de marge: Petr. Winters als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer
201, fol. 49
Donderdag den 19 Augustus 1784.
Word in actis getekend, dat Petronelle Winters den Eed als chercher, om gedurende het leven van haar vader den
zelven als chercher te Ulrum te adsisteren, in handen van den Secretaris Gockinga heeft afgelegt.
1784, 26 oktober. (in de marge: H. Geerts als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnummer 201, fol. 62
Dingsdag den 26 October 1784.
- - - dat Hindrik Geerts (nog geen 40 jaar oud) als chercher bij de oude Hoksmolen zijnde aangesteld nevens
zijne huisvrouw Janneke Pieters den Eed als cherchers . . .
1784, 27 oktober. (in de marge: H. Geerts als chercher ad idem). Toegang 1, inventarisnr. 201, fol. 63v + 64r
Woensdag den 27 October 1784.
Door den Advocaat Prov. Ippius ter Vergaderinge kennisse zijnde gegeven, dat tusschen den chercher en molenaar op Houwerzijl op den 24 Sept. jongst eenige moeijelijkheden waren voorgevallen, en de molenaar aan de
eerste een slag aan het hoofd hadde gegeven volgens twee attestatien exhibity getekend. Hebben de Heeren Gedeputeerden deze gestelt in handen der Heeren Gecomm. tot de zaken van het Hunsingo quartier om den chercher en molenaar in commissie te verstaan, en naar bevindinge van zaken, te disponeren, of anders daarvan te
rapporteren.
1784, 11 november. Toegang 1, inventarisnummer 201, fol. 74
Woensdag den 11 November 1784.
Gehoord het rapport van de Heeren tot de zaken van het Hunsingo quartier, zo ingevolge resolutie commissoriaal
van den 27 Octob. jongst, hadden verstaan den chercher en molenaar van Houwerzijl wegens de moeijelijkheden
tusschen hen voorgevallen, en ook daarin wel hadden gedisponeerd, maar teffens nodig oordeelden, dat bij ernstige acte gelast wierden zig voortaan beter, vreedzamer en voorzigtiger te gedragen. Waarover gedelibereerd
zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden den chercher en molenaar wel uitdrukkelijk gelast noch met woorden,
noch met dreigementen noch met daden eenige gelegenheid aan den molenaar of de Ingesetenen, zo met hun
koorn ter molen komen, tot ongenoegen te geven, maar zijn Eed en pligt ter weringe van alle fraude met alle
bescheidenheid te betragten, en fraudes bevindende, naar de ordres van den Lande op de geschikste wijze daar
tegen te voorzien, ten welken einde de ingezetenen aldaar, en bijzonder de molenaar op het nadrukkelijkste gewaarschouwt en gelast worden, zig op generhande wijze aan het onderzoek van den chercher te onttrekken, veel
weiniger zig daar tegen te verzetten, of met woorden of daden daartegen eigenherig te handelen. Zullende op
bewezene klagten, dat van de eene of andere kante tegens deze ordres word gehandeld, de overtreders op het
rigoureuste worden gestraft, en deze tot een ieders narigt aan de molen te Houwerzijl worden aangeslagen.
1785, 8 februari. (in de marge: R. J. Vedder als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 201
Martis den 8 Februari 1785.
Word in actis getekend, dat Roelf Jans Vedder en Grietje Hindriks Ehel. als nieuws aangestelde chercher en
cherchersche op het Hogezand den Eed daartoe staande, in handen van den premier clercq Lohman abs. Secret.
hebben afgelegt.
1785, 13 april. (in de marge: Phil. Schrenke als chercher den Eed afgelegd). Toegang 1, inventarisnummer 201
Mercurii den 13 April 1785.
Word in actis getekend, dat Philebert Schrenke als nieuws aangestelde chercher bij de molen te Wehe den Eed
daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe heeft afgelegd.
1785, 19 april. (in de marge: L. A. Addink als chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 201
Martis den 19 April 1785.
Word in actis getekend, dat Lucas Arends en vrouw Geesjen Geerts als opzichters bij de Harender molen zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegt.
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1785, 9 juni. (in de marge: cherchers verplaatst van t Oosternieland). Toegang 1, inventarisnr. 200, fol. 134
Jovis den 9 Junij 1785.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Zaken van de Stad en het Hunsingo quartier. Hebben de
Heeren Gedeputeerden op het voordragen van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen de Chercher bij
de molen van t Oosternieland verplaatst naar Cantes en van Cantes naar t Oosternieland.
- - - ad idem van t Westerquartier en beide Oldambten etc. bij de molen van op Ende na Lutkegast en van Lutkegast naar op Ende.
1785, 14 juni. (in de marge: opzigters verplaatst). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 135v
Martis den 14 Junij 1785.
De Heeren Gedeputeerden hebben op het voorgedragene van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen de
opzigter bij de molen aan ‘t Klein poortje verplatst na de molen bij de Ebbingepoort en van de Ebbingepoort na
de molen bij ‘t Klein poortje.
1785, 16 juni. (in de marge: stads mulders gelast). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 139v - 140v
Jovis den 9 Junij 1785.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Zaken van de Stad, hebbende ingevolge en ter voldoeninge van de resolutie Commissoriaal in dato den 14 dezer in oogenschijn genomen de respective molens alhier
op de Stads Wallen en bijde van de Oosterpoort en Marwicks pijp bevonden buiten an de molen in een afdak een
paardestal in welke laatste stal bij de Oosterpoorten molen zodane verborgen kenmerken waren ontdekt die van
de behandelinge bij gemelte molen met betrekkinge tot het middel van het gemaal geen gunstig denkbeeld konde
overlaten dat in alle de molens behalven bij de Boteringepoort twee paar dubbelde deuren bevonden waren
waarvan er verscheijdene zeer veroudert waren en op vooren na an den grond niet raakten zodat er een grote
ruimte tusschen beiden open bleef. Waarop gedelibereert zijnde hebben de Heeren Gedeputeerden de mulder bij
Oosterpoorten molen en Marwicks pijp gelast inwendig de tijd van vier weken hunne afdaken of stellingen aan
de molens af te breeken en van daar te removeeren zonder dat gemelde mulders ofte een der andere alhier in de
Stad in het vervolg eenig timmerwerk of afdak het zij tot een stallinge of tot eenig ander gebruik hoe ook genaamt, zullen mogen laten maken bij poena van nadere dispositie, wordende teffens alle de mulders alhier in de
Stad uitgezondert die van de Boteringepoort gelast binnen vier weeken die deuren in hunne molens waar op de
cherchers geen uitzigt hebben te laten toemetzelen zodanigt digt maken dat daar van geen het minste gebruik
veel weiniger misbruik kan worden gemaakt invoegen dat niemand meer dan eene deur tot een vrijen ingang en
inreed met de wagen zal mogen hebben welk eene deur bij alle de molens in de Stad, die van de Boteringepoort
hieronder mede begrepen inwendig vier weeken behoorlijk zal moeten worden gerepareert voorzien wordende
met een stootbalk op de grond, waar tegens de geheele deur zal moeten ansluiten en waar aan de eene halve deur
van binnen zal worden vastgemaakt. En de op dat door dit alles te beter aan ons oogmerk ten dienste van den
Lande moge worden voldaan word de Commijs Prov. Werninck gelast, na expiratie van de bepaalde tijd zulks
nauwkeurig in oogenschijn te nemen, en daarvan aan de Heeren Gecommitteerden van de Stad schriftelijk rapport te doen zullende ten dien einde hiervan aan de respective mulders insinuatie worden gedaan; en word voorts
de Adv. Prov. Ippius geauthoriseert met relatie tot de mulder bij de Oosterpoorten molen zodanig te ageeren als
na regten zal bevinden te behoren voorbehoudens de administratoren der gemeene Landsmiddelen hun actie
tegens die geene van de mulders zo als zullen vermenen hun te competeren.
1785, 1 september. (in de marge: H. van der Veen den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnr. 200, fol. 155v
Jovis den 1 September 1785.
Word in actis geteikent dat Hindrik van der veen als nieuws aangestelde opzichter bij de zeep en azijnmakerije in
de Stad op drie gls ‘s weeks den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1785, 15 september. (in de marge: klagte van den chercher Rosema over eenige jongens). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 158
Jovis den 15 September 1785.
- - - dat op den 28 augustus laestleden des avonds door moedwillige jongens veel molest was gedaan an het huis
van de chercher Rosema bij de molen te Pieterbouren waar van door denzelve an den adv. prov. kennis was
gegeeven. Hebben de Heeren Gedeputeerden het zelve gestelt ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier benevens de Secret. en den adv. prov. Ippius ten
fine van rapport.
1785, 29 september. (in de marge: Anje Pieters cherchers vrouw den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 162v
Jovis den 29 September 1785.
Word in actis geteikent dat Anje Pieters als nieuw getroude vrouw van Jacob Wiendorp chercher bij de molen te
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Eenrum den Eed daartoe staande geduirende de functie van haar man in handen van de Secretaris Lewe op heden
heeft afgelegt.
1785, 9 november. (in de marge: C. van Duinen den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 175
Mercuri den 9 November 1785.
Word in actis geteikent dat Cornelis van Duinen als nieuws angestelde opzigter bij de molen tot Onderdendam
den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1785, 8 december. (in de marge: H. Hindriks en vrouw Elsje Jans den Eed afgelegd). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 185v
Jovis den 8 December 1785.
Word in actis geteikent dat Harmannus Hendriks en vrouw Elsje Jans als nieuws angestelde opzigters bij de
molen in de Zeerijp den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1785, 9december. (in de marge: Jacob Willems den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 188
Veneris den 9 December 1785.
Word in Actis geteikent dat Jacob Willems als nieuws angestelde opzigter bij de molen te Houwerzijl, den Eed
daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1786, 12 januari. (in de marge: Aafijn Kuitert den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 192
Jovis den 12 Januari 1786.
Word in actis geteikent dat Aafijn Kuitert huisvrouw van Jacob Willems op heden den Eed daartoe staande in
handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt, om met en benevens haar man als angestelde chercher bij de molen te Houwerzijl te fungeren.
1786, 1 februari. (in de marge: P. Alberts en deszelfs vrouw als opzigter den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 200, fol. 205
Mercuri den 1 Februari 1786.
Word in actis geteikent dat Pieter Alberts, en deszelvs vrouw Hinderkijn Remmels, als nieuws aangestelde opzigters in de plaats van wijlen Otte Johannes, die als opzigter bij de molen in de Scheemda heeft gefungeert, den
Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt, om te fungeren bij de molen in Beersterhamrik.
1786, 6 februari. (in de marge: Hilke Philippus Hovingh den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 200,
fol. 206
Lunae den 6 Februari 1786.
Word in actis geteikent dat Hilke Philippus Hovingh als hertrout an Philibert Schrenke den Eed in handen van de
Secretaris Lewe heeft afgelegt, om met en benevens haar man als opzigters bij de molen tot Wehe te fungeren.
1786, 8 februari. (in de marge: B. Scheunink en Anna Brans den Eed afgelegd). Toegang 1, inventarisnummer
200, fol. 207
Mercuri den 8 Februari 1786.
Word in actis geteikent dat Bernhardus Scheunik en Anna Brans als nieuws angestelde opzigters bij de molen te
Woltersum, den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1786, 10 maart. (in de marge: R. Harms geaccordeert). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 4
Vrijdag den 10 Maart 1786.
De Heeren Gedeputeerden permitteren aan Remmert Harms, voor de Pelmulder van het Zand, drie geladene
wagens langs het trekpad van Winneweer naar Groningen te mogen voeren voor eens.
1786, 2 mei. (in de marge: moolenaaren dezer Stad gelast). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 18v
Martis den 2de Maij 1786.
De Heeren Gedeputeerden hebben op instantie van de Adv. Prov. E. Ippius en de Administratoren der Gemeene
Landsmiddelen de molenaaren deezer Stad gelast, om zodaane Commissie als aan dezelve met verleende surcheance van der Heeren Gedeputeerden Resolutie van den 16de Junij 1785, bij apostille in dato den 21sten Julij
1785 is verleend, inwendig 14 dagen uit te brengen of dat bij ontstentenisse van dien hier op naader zal worden
gedisponeert. [+ fol. 25]
1786, 20 juni. (in de marge: anstellinge van J. Briedenbach tot chercher geapprobeert). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 33v
Martis den 20 Junij 1786.
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De Heeren Gedeputeerden hebben de anstellinge van Johan Briedenbach door de Administratoren der gemeene
Landsmiddelen inzake van de overledene chercher bij de molen tot Garshuisen Jan Ludolphi, gedaan om te fungeren in de Stad bij de moolen aan de Boteringe Poort geapprobeert; en teffens de verplaatsinge geaccordeert
van de opzigter bij de molen bij de Botteringe Poort naar Garshuisen.
1786, 21 juni. (in de marge: het geproponeerde gestelt in handen der Heeren Gecomm. tot de Comptoiren).
Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 34v
Mercuri den 21 Junij 1786.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge, dat te Noordhorn, en elders op meer plaatsen in de provincie de mulder
ook te gelijk bakker is, tot groot nadeel voor andere bakkers in zodanige carspelen en zeer praejudiciabel voor
den Impost van het gemaal. Waar op gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden het voorsch. geproponeerde gestelt ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden tot de Zaken van de Comptoiren
benevens de Secretaris en adv. prov. Ippius om dezen aangaande de Administratoren der gemeene Landsmiddelen nader te verstaan en verders te besoigneren op rapport.
1786, 26 juni. (in de marge: J. Breidenbach en J. Arents den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnr. 202, fol. 39
Lunae den 26 Junij 1786.
Word in Actis geteikent dat Johan Hendrik Breidenbach en Jantje Arents Stagge, als opzigters bij de molen aan
de Botteringe Poort zullende fungeren, den Eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1786, 20 juli. (in de marge: Janna Cornelis den Eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnr. 202, fol. 43
Jovis den 20 Julij 1786.
Word in actis geteikent dat Janna Cornelis om haar vader Cornellis Gerrits als chercher bij de molen in Den
Andel te adsisteren, den Eed daartoe staande, in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1786, 24 juli. (in de marge: Arents Hindriks en deszelfs vrouw als opzigters den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 44v
Lunae den 24 Julij 1786.
Ad idem dat Arents Hendriks en deszelfs vrouw Saartijn Cornellijs, als nieuws aangestelde opzigters bij de molen te Farmsum inplaats van den op deszelfs verzoek gedemitteerden Willem Smaal den Eed daartoe staande in
handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1786, 21 november. (in de marge: den pelmulder van Rasquert Jan Derks geaccordeert). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 97
Dingsdag den 21 November 1786
De Heeren Gedeputeerden accorderen aan de Pelmulder van Rasquert Jan Derks het gebruik van het trekpad van
Onderdendam naar Groningen met geladene wagens, alleenlijk geduirende het tegenswoordige toewater.
1786, 22 november. (in de marge: het geproponeerde door den advocaat provinciaal, wegens enige kwade bejegeningen door de molenaar Berent Gerrits aan den chercher bij de A. Poortermolen gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 97 + verso
Woensdag den 22 November 1786.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Advocaat Provinciaal, dat op den 4den November jongst eenige zeer kwade bejegeningen door de molenaar Berent Gerrits aan den chercher bij de A. Poortenmolen in zijn
bedrijf volgens attestatie van den 11 Nov. jongst waren voorgevallen. Hebben de Heeren Gedeputeerden dit
geproponeerde gestelt in handen van de Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad, nevens den Advocaat Provinciaal op rapport.
1786, 14 december. (in de marge: Commies Provinciaal gelast de cherchershutte te Niezijl publiek te verkopen).
Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 110 + verso
Donderdag den 14 December 1786.
Door de Administratoren der gemeene middelen aan de vergaderinge zijnde bekent gemaakt het overlijden van
de gewesene chercher bij de afgebrokene koren-moolen te Nijezijl Eppe Reinders genaamt, aan wien bij
Staatsche Resolutie van den 23 April 1782 de inwooninge in de cherchers hutte aldaar was vergunt, om na zijn
dood ten voordeele van de Provincie verkogt te worden. Waarover gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden den Commies Provinciaal in het Westerquartier fungerende gelast, de cherchers hutte te Niezijl met
de grond daar toe behorende, publijk te verkopen en daar van ter vergaderinge rapport te doen.
1787, 12 februari. (in de marge: klagten over de kwade bejegeningen door den molenaar Berent Gerrits aan den
chercher bij A. Poortenmolen in zijn bedrijf gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 129v
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Maandag den 12 Februari 1787.
Gehoort het rapport van den Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad, zo ingevolge resolutie Commissoriaal van den 22 Nov. 1786, hadden onderzogt de klagten over de kwaade bejegeninge, door den molenaar
Berent Gerrits aan den chercher bij de A. Poorten molen in zijn bedrijf gedaan, dat van de waarheid daar van
volledig overtuigt zijnde, den gemelten molenaar niet tot confessie hadden kunnen krijgen, hoe zeer de waarheid
daar van consteerde, verzoekende de welmeininge van dit collegie, hoe in dezen verder te handelen? Waar over
gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden den molenaar Berent Gerrits gecondemneert om drie
dagen te water en brood ter Provinciaale Geweldige gestelt te worden ten welken einde de Capitain Geweldige
Schepel gelast wordt, den voornoemden Berent Gerrits, met voorkennisse van den Heere Praesiderende van deze
Stad in apprehensie te nemen, en voor drie dagen ter Provinciale Geweldige te water en brood te stellen.
1787, 15 maart. (in de marge: Harm). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 142
Jovis den 15 Maart 1787.
Wordt in actis geteikent, dat Harm Wessels en vrouw Antje Hindriks als cherchers bij de molen te Midwolda in
het Westerquartier zullende fungeeren, den Eed daartoe staande in handen van den Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1787, 9 mei. Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 162v + 163r
Mercurii den 9 Maij 1787.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Heer Praesiderende, dat de bakker Wijtse Wijbes, op den 8
deezer een cedulle van twee mud rogge ten particulieren comptoire had gehaalt, dog daar van binnen den tijd bij
de wet bepaalt, alleen uit onkunde, geen gebruik had gemaakt, verzoekende met dezelve cedulle ofschoon veroudert, te mogen volstaan; waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden het gedane verzoek
voor dit maal geaccordeert, en de chercher gelast het koorn op dezelve na de molen laaten passeeren.
1787, 21 juni. (in de marge: verplaatsinge van opzigters bij de molens). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol.
186v + 187r
Jovis den 21 Junij 1787.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Zaken van het Westerquartier en beide Oldambten,
hebbende ingevolge en ter voldoeninge aan de apostille Commissoriaal van den 23 Maij jongst geexamineert het
gedaane voorstel van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen, omtrent het verplaatsen van eenige Cherchers; waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden goed gevonden en verstaan, dat de volgende opzigters bij de molens zullen worden verplaatst, als die van de Kraanepoort in de Stad na Ten Post, die
van Ten Post naar Woltersum, en die van Woltersum naar de Stad bij de Kraane poort. Zullende voorts de chercher Jan Jans bij de molen te Noordhorn, aangezien zijn post aldaar naar behoren waarneemt, niet worden verplaatst, maar aldaar verblijven.
1787, 20 september. (in de marge: Meike Sijmons huisvrouw van de molenaar Hindrik Wiers bij provisie uit het
arrest te ontslagen). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 214v+r
Jovis den 20 September 1787.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden na gehoudene deliberatie over de
attestatie van bevindinge door de Administratoren der gemeene Landsmiddelen geproduceert ter zaake van het
voorgevallene aan de moolen bij Ebbingepoort goedgevonden en verstaan, dat Meike Sijmons Huisvrouw van de
molenaar Hindrik Wiers bij provisie uit het arrest zal worden ontslaagen voorbehoudens alle zodane civile of
crimineele actien, als in deezen naar regte zullen bevonden worden te kunnen of te moeten worden geintenteert,
zonder dat de laps van tijd zal praeseribeeren.
1787, 24 september. Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 219
Lunae den 24 September 1787.
Ter vergaderinge zijnde ingedient een schriftelijke klagte van de Mulder van Ebbingepoort Abraham Cornellis
over de chercher aldaar. Is hetzelve gestelt ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden van de Stad
en het Hunsingo Quartier met de Secretaris, en Advocaat provinciaal Ippius op rapport.
1787, 24 oktober. (in de marge: Rapport der Hren Gecomm.). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 230v +
231r
Mercurii den 24 October 1787.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de zaaken van de Stad en het Hunsingo Quartier, hebbende ingevolge en ter voldoeninge aan de acte commissoriaal van den 22 deezer gebesoigneert over het neemen van praeparatoire informatien betrekkelijk de klagte van de Bediende T. Tammen over de mulder Gerrit Ebeling. Waarop
gedelibereerd zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan, dat alsnog door den Dr.
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Uchtman, als in deezen waarneemende het Officie Fiscaal, midsgaders door de Administratoren der gemeene
Landsmiddelen alle gepaste middelen ter bekoominge van praeparatoire informatien, zullen worden aangewend,
doende daar van vervolgens rapport.
1787, 31 oktober. (in de marge: detachement militairen naar Hogezand). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol.
234-235v
Mercurii den 31 October 1787 a meridie.
. . . de akelige toneelen niet alleen door het inslaagen van glaasen, maar zelfs door het plunderen en demolieren
van eenige huizen onder Sapmeer en het Hogezand in de gepasseerde nagt te voorschijn gebragt, en volgens
gerugten heden te 4 uur stonden hervat te worden . . .
1787, 2 november. Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 236-237
Veneris den 2 November 1787. à meridie.
. . . alzo de droevigste ongeregeldheeden, en ongehoordste plunderingen, in plaats van eens eindelijk op te houden, zig meer en meer scheenen te verspreiden, zodat in Zuidbroek reeds eenige huizen, waar onder zelfs de
provinciale woning van de chercher en bediende Pots, op gisteren waren geplundert, en de goederen en meubilen
vernielt, boven en behalven zo veele ongehoorde en geweldadige afpersingen van geld . . .
1787, 5 november. (in de marge: klagte van de chercher en bediende te Zuidbroek). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 237v
Lunae den 5 November 1787.
Op de voorgebragte klagte, dat de woning van de chercher en bediende te Zuidbroek H. Pots op den 31 October
jongst, op eene geweldadige wijze door eene woeste hoop van daar en elders ‘t samen gerot, geheel en al was
gespolieert en alle deszelfs goederen en meubilen ten eenen maale gerooft of vernielt, zo dat er niets geheels is
overgebleeven ja zelfs spek en vleesch, boter en kaas alles weg is, en hij met zijn vrouw en kinderen de vlugt
heeft moeten neemen; hebben de Heeren Gedeputeerden gemelde chercher en bediende Pots gelast, om provisioneel met betrekking tot het gemaal bij den een of ander in de nabijheid van de molen voor zijn persoon huisvesting zoeken te bekomen, en zig wederom derwaards te begeeven.
1787, 13 november. (in de marge: Gecommitteerden met die van de rekenkamer verzogt besoigneren, op welke
wijze de bediende H. Pots voor het ongelukkig verlies zijner goederen etc. zoude kunnen worden gededommageert). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 239+v
Martis den 13 November 1787.
Ter vergaderinge gelezen zijnde een inventaris door de chercher bij de moolen te Zuidbroek en bediende aldaar
H. Pots aldaar ingediend van zodane goederen, welke bij de plunderinge van des cherchers woning te Zuidbroek
des avonds op den 31 October laastleden zijn vernielt, met bijvoeginge der prijzen, waar voor zijn aangekogt,
bedraagende ‘t samen een summa van driehondert drie en twintig guldens, en twee stuivers, en met aanneeminge, om des geeischt wordende hetzelve met eede te bekragtigen. Waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren
Gedeputeerden hetzelve gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden, om met en benevens Jeeren Gecommitteerden uit de rekenkamer en minister van beide collegien nader te besoigneren, op welke wijze de gemelde
chercher en bediende Pots wegen de droevige fataliteit van het ongelukkig verlies zijner goederen, het welk hij
uit hoofde van het bedrijf van zijn ambt, gansch onschuldig heeft moeten ondergaan, zoude behooren te worden
gededommageert op rapport.
1787, 12 december. (in de marge: Claas Berends en vrouw den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 202,
fol. 250
Mercurii den 12 December 1787.
Word in actis geteikent dat Claas Berends en vrouw als opzigters bij de molen te Zandeweer den eed daartoe
staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1787, 13 december. (in de marge: op de klagte van de bediende en opzigter te Termunten Rockesis de Ambtman
van ‘t Klein Oldambt aangeschreeven). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 250v
Jovis den 13 December 1787.
Op het geproponeerde ter vergaderinge door den Heer Praesiderende, dat de bediende en opzigter bij de molen te
Termunten Rockesis en deszelfs vrouw zig hedenmorgen bij zijn Ed. ten hoogsten hadden beklaagt, zo als gemelde persoonen vervolgens, ter vergaderinge binnen geroepen zijnde, nader mondeling hebben gedaan, dat uit
hoofde van zijn ambtsbedieningen allerhande molestatien door baatzugtige lieden, die zig aan de betaalinge van
‘s Lands geregtigheid en de bepaalde manier van invorderinge zogten te onttrekken, moesten ondergaan, ja zelfs
voor de veiligheid van haare persoonen, goederen en ‘s Lands behuizinge bevreest waren; verzoekende, dat
hierin zodanig mogte worden voorzien, dat in ‘t vervolg zijn post met rust zal kunnen waarneemen. Waarop
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gedelibereerd zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden goed gevonden en verstaan, dat hiervan aan de Ambtman
van ‘t Klein Oldambt ten eersten bij missive kennis zal worden gegeven, en dezelve aangeschreven, ten einde
zodaanige voorzieningen in deezen te doen, dat ‘s Lands bediende en opzigter niet alleen van allen overlast bevrijd, maar desnoods alle hulp en adsistentie werde verleent.
1788, 3 januari. (in de marge: Berend Tjassens Crans den eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnr. 202, fol. 258
Jovis den 3 Januarii 1788.
Word in actis geteikent, dat Berend Tjassens Crans als nieuws aangestelde chercher bij de molen te Stedum den
eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1788, 29 januari. (in de marge: Jan Hindriks Smeenge). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 258
Martis den 29 Januarii 1788.
Wordt in actis geteikend, dat Jan Hindriks Smeenge, als nieuws aangestelde chercher bij de molen te Woltersum
den eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1788, 31 januari. (in de marge: klagte). Toegang 1, inventarisnummer 202, fol. 272v
Jovis den 31 Januarii 1788.
Op het geproponeerde ter vergaderinge, hebben de Heeren Gedeputeerden de ingediende klagte van de chercher
Leininga bij de Spinhuis molen tegens de muldersknegt aldaar Jan Joling genaamd gestelt ter nader examen in
handen der Heeren Gecommitteerden van de Stad en het Hunsingo Quartier, om met en benevens de Secretaris,
en assumtie van den Dr. Uchtman, in plaats en vermids de indispositie van den advocaat provinciaal Ippius,
gemelte chercher en muldersknegt nader in factis te verstaan op rapport.
1788, 3 april. (in de marge: Pieter Fiebes). Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 16
Jovis den 3 April 1788.
Pieter Fiebes gde. wegens een huis, schuure, Boekweite Maalderije, en Windmolen tot Termunten van de Wedman Schenkel en in qlt. voor ƒ 2800 gls. gekocht.
1788, 28 april. (in de marge: Schriftelijke klagte door den advct. prov. overgegeven). Toegang 1, inventarisnummer 203 - fol. 30 + verso
Lunae den 28 April 1788.
Door den Advocaat Provinciaal de Raadt ter vergaderinge zijnde overgegeven een schriftelijke klagte van de
Chercher bij de Roggemolen te Grijpskerk over de bakker en roggemulder aldaar Sijtse Ritsema, wegens het
zetten van een paal voor het venster van de Hutte en het toespijkeren met planken, waar door belet werd het
venster te openen, en meer andere inconvenienten daar bij vermelt. Waarop gedelibereerd zijnde, hebben de
Heeren Gedeputeerden dezen gestelt ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van
‘t Westerquartier, en beide Oldambten, benevens de Secretaris en den Advocaat Provinciaal de Raadt op rapport.
1788, 30 april. (in de marge: Jan Everts en Trijntje Tonnijs den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 203,
fol. 31 verso
Mercurii den 30 April 1788.
Wordt in actis geteikent, dat Jan Everts en Vrouw Trijntje Tonnijs, als nieuws aangestelde Cherchers bij de molen te Baflo in plaats en vermits de vrijwillige afstand van Garmt Claasen, den eed daartoe staande in handen van
de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
1788, 24 juni. (in de marge: rapport opzigtelijk de Chercher Casper over de Mulder). Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 54 verso + 55
Martis den 24 Juny 1788.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van het Westerquartier en beide Oldambten, dat
ingevolge ter voldoeninge aan de acte Commissoriaal in dato den 28 April dezes jaars nader onderzogt hebbende
de klagte van de Chercher Casper over het zetten van een paal voort aan zijn venster door de Mulder Ritsema; en
daar over gemelde Mulder mondeling verstaan, dezelve op order der Heeren Gecommitteerden die paal wel van
daar wederom had geremoveert, en in zo verre voldaan, dog dat volgens informatien heden morgen bij den Advocaat Provinciaal de Raadt van daar ontfangen, door denzelven Mulder daaromstreeks wederom iets was ondernomen, waar door nu de Chercher belet wierdt de toegang naar de Meulen uit zijn wooning te kunnen observeren. Waarop gedelibereerdt zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden deezen gerenvoijeert aan vorige Heeren
Gecommitteerden, om benevens den Advocaat Provinciaal de Raadt aldaar ter plaats alles in ogenschijn te
neemen, en verders te besoigneren op rapport.
1788, 17 juli. (in de marge: Cornellis Berents den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 203, fol. 58
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Jovis den 17 July 1788.
Wordt in actis geteikent, dat Cornellis Berents, als nieuws angestelde Cherchers bij de molen te Grotegast, den
eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1788, 9 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 79 verso t/m 81
Jovis den 9 October 1788.
Op het geproponeerde ter vergaderinge door de Heeren Gecommitteerden tot de zaken van ‘t Westerquartier en
beide Oldambten; hebbende de Heer van Iddekinge in plaats en op verm. van den Heer Borgemeester van Bouhuis in deezen gevaceert, dat zig begeeven hebben na Oostwolt in den Oldambte en conform Staatsresolutie van
den 23 Maij 1787 door de Commijs Provinciaal Bondsema doen opmeeten de grond tot dienst van de molen en
des molenaars en cherchers wooningen met de overige grond, waar van tot dienst van des Cherchers wooning en
eenige grond van het geheele stuk uitmaakt de vijfde part, en bedraagt een hondert guldens, dog belast met een
grondpagt van twee gulden en agt stuivers ‘s jaars, welke wederom is afgekogt voor vijf en sestig guldens mits
het onderhoud van de lijkweg en paden ten laste van de geïnteresseerden zal verblijven, om dezelve schouwbaar
vrij te onderhouden. Waar op gedelibereerd zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden de Heeren Gecommitteerden voor hunne genomene moeite bedankt, en het verrigte geapprobeert, voorts verstaan, dat wegens opgemelde
hondert vijf en sestig gulds. en verdere kleine kosten hier op vallende aan de Commijs Provinciaal Bondsema
ordonnantie van betaalinge zal worden verleent.
(in de marge: M. Hindriks den eed afgelegt)
Wordt in actis geteikent, dat Mattje Hindriks, als nieuws getrouwde huisvrouw van de Bediende en Chercher bij
de molen te Zuidbroek H. Pots, den eed als Cherchersche in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1788, 13 oktober. (in de marge: Pieter Alberts van Hoven den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 203,
fol. 82
Lunae den 13 October 1788.
Wordt in actis geteikent, dat Pieter Alberts van Hoven, als nieuws aangestelde Bediende van de Administratie
der gemeene Landsmiddelen, den eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
(in de marge: adidem H. Otten)
dat Hindrik Ottens, als nieuws angestelde Cherchers bij de molen in Beersterhamrik, den eed te adidem.
1788, 27 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 84 verso
Lunae den 27 October 1788.
De Heeren Gedeputeerden hebben de defecten aan de Cherchershutten in de respective quartieren en departementen gestelt ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden van de respective quartieren om hier in
naar bevindinge van zaken ten meesten dienste en van den Lande te disponeren, en vervolgens bestekken te doen
formeren.
1788, 30 oktober. (in de marge: Margijn Bakkerling den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 89
Jovis den 30 Octob. 1788. à meridie.
Wordt in actis geteikent, dat Margijn Bakkerling, als nieuws getrouwde huisvrouw van de Chercher Hindrik
Ottens in Beersterhamrik, den eed daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1788, 3 december. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 188 verso t/m 120
Mercurii den 3 Decemb. 1788.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van de Stad en het Hunsingo quartier, dat ingevolge en ter voldoeninge aan de resolutie Commissoriaal in dato den 27 October laastleeden geexamineert hebbende, de notitie der overgegevene defecten aan de Cherchers Hutten in de Stad, ‘t Gorecht, en Hunsingo Quartier, van gedagten zouden zijn, dat in de bestekken daar van te formeren, een articul behoorde te worden geinsereert, dat aan ieder Chercher voor en al eer de aanneemer met zijn werk zal vermogen te beginnen eene duidelijk
afschrift van al het geene zijn Hutte betreft, door den aanneemer zal moeten worden overgegeeven, zullende bij
faute van dien de Chercher niet gedogen, dat met het werk een aanvang gemaakt worde, als mede een gelijke
copie van de laatste articul in ‘t bestek, raakende in het algemeen het leveren, en in hunne proportien te bewerken van kalk, cement, steen, hout, ijzer, verf, olij, teer etc. van de vorsten, daken, schoorsteenen, rollagen, vlegtingen, muuren, geuten, anhielingen etc. voorts van ‘t bewerken der muuren van binnen ‘s huis, het bestrijken der
pannen, manquerende estersteenen, alle deuren, vensters, raamen, luijken, sluit en gangbaar maaken, omtrent alle
welke articulen door ieder Chercher nauwkeurig agt diende gegeeven te worden, ten einde alles conform ‘t bestek gemaakt, gelevert en de materialen verwerkt, en bearbeit werden, en bevindende, dat daar aan door den
aanneemer niet voldoen wort, hier van ten eersten aan den Commijs Provinciaal kennis te geeven.
Waarop gedelibereert zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden zig met het gedaane rapport geconformeert, en
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teffens verstaan, dat zulke met relatie tot alle de bestekken in alle de bijzondere departementen voor zo verre
applieabel mede in dien voegen zal worden gepractiseert, wel verstaande, dat de respective Chercher, en anderen, daar zulks van appliatie kan zijn, voor zodoene opzigt, niets zullen mogen declareren, en is voorts verstaan,
dat deeze resolutie zal worden gedrukt, om daar van bij voorkomende gelegenheden gebruik te maaken.
Van zaken de Ontfanger Wichers rave off. impt. & Dr. R. Draper gden. wegens den ankoop van een zagemolen
buiten Steentilpoort, waar over parthijen in Commissie verstaan zijnde, wort op acquisement van parthijen den
Ontfanger Wichers rave off. geauthoriseert met assumtie van een deskundige, met en benevens de gde. de molen
ten mandate vermelt, te taxeren.
1788, 10 december. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 12v t/m 126v
Mercurii den 10 December 1788.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van het Westerquartier en beide Oldambten, dat
ingevolge en ter voldoeninge gedaan de resolutie van den 28 April en 24 Junij deezes jaars den Heer d’Hertoghe
van Feringa, met en benevens den Advocaat Provinciaal de Raadt en den Commijs Provinciaal Wernink zig
begeven hebbende naar Grijpskerk om ter zacke van een schriftelijke klagte van de Chercher aldaar J. Casper
tegens de bakker en roggemulder Zijtse Ritsema van alles occulaire inspectie te neemen, op den 3 September
laastleden bij de gedaane visitatie is bevonden, door de bakker en roggemulder aldaar Zijtze Ritsema een balk
gelegt te zijn, over de sloot, ten westen de molen, dienende tot een overgang uit het huijs van gemelde Z. Ritsema naar de molen zonder dat gem. mulder de Cherchershutte door deese overgang behoefde te passeren, welke
balk bij metinge van de Commijs Provinciaal W. Wernink bevonden is 7½ voeten en 6 duijmen kante, lang 12
voeten en 10 duimen met een post daarover heen gelegt, dik 1½ duijm, breed 10¾ duim, lang 12 voeten en 10
duimen waardoor dus gemelde Roggemulder en bakker de gelegenheid geschapen was, om uit zijn huis het kooren ter molen te brengen, zonder de Cherchers hutte te passeren, waarover bij de visitatie in loco den voornoemden Z. Ritsema in persoon hebbende verstaan, heeft gemelde Z. Ritsema angenomen, om ingevalle de Heeren
Gecommitteerden zulx mogten goedvinden, de voorschreven balk en plank wederom weg te nemen, gelijk dan
ook de Heeren Gecommitteerden bij missive van de Chercher J. Casper in dato den 16 September jongst zijn
geformeert, dat voornoemde Z. Ritzema de voorschreven balk en plank werkelijk heeft geremoveert en weg
genomen, waar door dus aan het oogmerk van UEd. Mogd. voor zoverre het de Heeren Gecommitteerden is
voorgekomen, is voldaan, dan alzo bij die gelegenheid door de Chercher aldaar is aangewezen, dat het Provinciale molenpad te weeten van de straat van Grijpskerk tot aan de meergemelde roggemolen bij winter saisoenen en
andere natte tijden volstrekt onbruikbaar is, en het voorschreven pad in vorige tijden half door den roggemulder
en de overige helfte door de bakkers in Grijpskerk gemaakt en behoorlijk onderhouden is. Zo hebben de Heeren
UEd. Mogd. Gecommitteerden raadzaam en dienstig gevonden, om zulks meede bij dezen ter kennisse van UEd.
Mogd. te brengen, ten einde daar omtrent de nodige voorzieninge gelieven te neemen, als zijnde Zij Heeren
Gecommitteerden tot dit point niet gelast.
Waarop gedelibereert zijnde; hebben de Heeren Gecommitteerden voor de genomene moeite bedankende in het
eerste lid van het rapport genoegen genomen, en het tweede lid omtrent het defectueuse molenpad gerenvoyeert
aan het Ed. Gerichte ter plaatze, ten einde diens reparatie nodig bevindende daar in te voorzien, zoals bevinden
zal te behooren.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge hebben de Heeren Gedeputeerden nu en dan gezien hebbende, dat op
verscheidene plaatsen te Lande Mulders gevonden worden, die te gelijk bakker zijn of wel dat een van beide
ambachten op naam van hunne naastbestaanden of knegts bekend staan, direct strijdig tegens de vastgestelde
orders, en ten hoogsten nadeelig voor het middel van het gemaal, de Administratoren der gemeene Landsmiddelen gelast, een ieder in zijn departement daar omtrent nauwkeurig onderzoek te doen, en van zijne bevindinge te
rapporteren.
1789, 19 januari. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol 140 verso + 141
Lunae den 19 Januarii 1789.
Door den Advocaat provinciaal de Raadt ter vergaderinge zijnde voorgedragen, dat Klaas Geerts, woonende als
knegt bij Sijmen Nantkes Mulder te Noordbroek, op laastleeden Donderdag, conform apostille in dato den 22
December laastleden, verleent op de requeste van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen, met en benevens Willem Jans, bij indispositie van de gemelde Mulder voor derzelven gecompareert zijnde, in commissie
verstaan zijnde over en ter zaeke van twee mudden weite, welke bij een gedaane pegelinge op den 13 December
laastleden, door gemelde molenaarsknegt Claas Geerts met twee cedullen ieder van een mudde rogge zijn getragt
te verdeedigen, en op die grond door ‘s Lands bedienden in sequestra gebragt, daar door zo veel aan den dag is
gebragt, dat zig verpligt vond te verzoeken, en te insteren, ten einde gemelde knegt Claas Geerts door het Gerichte-locaal werde ingetrokken, en vervolgens naar herwaards ter Provinciale Geweldige overgebragt. Waar op
gedelibereert zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden goed gevonden en verstaan, dat diens conform aan den
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Raadsheer Uchtman, als Drost der beide Oldambten, de nodige aanschrijvinge zal worden gedaan.
1789, 5 februari. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 155 + verso
Jovis den 5 Febrii 1789.
Door den Advocaat provinciaal de Raadt rave off. ter vergaderinge zijnde overgegeven deszelvs schriftelijke
consideratien op de requeste van Geert Clasen Mulder te Muntendam, over en ter zake van zijn zoon Claas
Geerts, thans gedetineerd ter provinciale geweldige, alsmede op de requeste van Fokke Wierts Bakker te Noordbroek hiertoe mede betrekkelijk. Waarop gedelibereert zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden de dispositie
over de voorschr. requesten provisioneel surcherende den Advocaat provinciael de Raadt gelast, omtrent de zaak
in questie, als vorens, de nodige informatien te neemen naar zijnen rade, en van zijne bevindingen te rapporteren.
- uit naam der Administratoren van de gemeene Landsmiddelen ter vergaderinge zijnde overgegeven de schriftelijke rapporten van dezelver bevindingen omtrent het point, dat op verscheidene plaatsen te Lande Mulders gevonden worden, die of te gelijk bakker zijn, of wel dat een van beide ambachten op naam van een hunner naastbestaanden, of knegts bekend staan, direct strijdig tegens de vastgestelde orders, en ten hoogsten nadeelig voor
het middel van het gemaal, waarmede aan de resolutie van den 10 December laastleden verhopen voldaan te
hebben. Waarop gedelibereert zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden goedgevonden en verstaan, dat deze
materie zal worden ingebragt ter kennis en deliberatie der Heeren Staten, ten einde hieromtrent op de geschikste
wijze het nodige redres werde gemaakt.
1789, 10 februari. (in de marge: informatien gesteld in handen van Gecommitteerden). Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 158 verso
Martis den 10 Febrii 1789.
Door de Advocaat provinciaal de Raadt ingevolge en ter voldoeninge aan de acte van den 5 deezer ter vergaderinge zijnde voorgebragt de informatien door hem ingewonnen in de zaak van de Bakker Fokke Wierts, en de
gedetineerde muldersknegt Claas Geerts. Waarop gedelibereert zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden deezen
gestelt ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van ‘t Westerquartier en beide
Oldambten benevens de Secretaris en Advocaat provinciaal de Raadt, als mede om de gedetde. Claas Geerts ter
provinciale geweldige te examineren, op rapport.
1789, 9 juni. (in de marge: Aaltjen Geerts den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 203, fol. 216v
Martis den 9 Juny 1789.
Wordt in actis geteikent, dat Aaltjen Geerts, getrouwt aan de opzigter bij de molen te Grootegast Cornellis Berends, den eed, en mede als opzigtersche aldaar te fungeren, daartoe staande in handen van de Secretaris Lewe
heeft afgelegt.
1789, 17 juni. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 223 verso + 224
Mercurii den 17 Junij 1789.
Ter instantie van den Advocaat Provinciaal de Raadt, hebben de Heeren Gedeputeerden na gehoort de consideratien der Heeren Gecommitteerden, den Capitain Geweldige P. S. Schepel gelast de Muldersknegt Conraad
Coerts, ter zake van het veranderen eener cedulle in twee mud weite als gehaalt op den 6 Junij in plaats van een
mud weite op den 5den Junij ten comptoire gehaalt, met voorkennis van den Heer j. residerende Borgemeester
deezer Stadt, in apprehensie te neemen, en ter provinciale Geweldige in confinatie over te brengen.
1789, 5 november. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 267 verso + 268
Jovis den 5 November 1789.
Door de Advocaat Provinciaal de Raadt ter Vergaderinge zijnde overgegeven een schriftelijke klagte tegens de
chercher bij de Molen in de Scheemda Claas Benedictus, dezelve gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden
van het Westerquartier en beide Oldambten, benevens de Secretaris, en met assumtie van den Advocaat Provinciaal de Raadt, om gemelde Chercher hier over nader in factis te verstaan, als mede den Administrator Oorsinga,
op rapport.
1789, 18 november. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 278 + verso
Mercurii den 18 November 1789.
In zaken de Ontfanger H. Wichers rave off. impt. & B. Draper gde. ter oorzaak gde. geen aangeevinge noch
betaalinge heeft gedaan van het provinciale contingent der vrijwillige verkopinge wegens een zage molen De
Hoop genaamd buiten Steentilpoort aan het Damsterdiep, met wijlen uw broeder de medicine Dr. Draper in
comp. van Beerend P. Creemer gekocht, de parthijen nader in commissie gehoort zijnde over de taxatie der molen door Carel M. Richtering gedaan is op de voorgebragte bedenkinge van de gde. de gemelde molen op acquiscement van parthijen begroot op ƒ 2250 - 5 -, voorts het uitgebragte mandaat geconfirmeert, doch de gde.
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naar deezer zaaken gelegenheid alleenlijk gecondemneert in de breuke van vier pr. groot.
1789, 14 december. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 294 + verso
Lunae den 14 December 1789.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaken van het Westerquartier en beide Oldambten, dat
ingevolge en ter voldoening aan de acte commissoriaal in dato den 5 November jongst de Chercher bij de Molen
in de Scheemda Claas Benedictus hadden verstaan, over en ter zake van de schriftelijke klagte door den administrator Oorsinga tegens hem ingebragt over verregaande beleediging en ongeoorloofde uitdrukkingen, waar in
tegens den voornoemden administrator des tijds in het bedrijf van zijn ambt is uitgevaaren; dat de Chercher
Claas Benedictus na hier over op het ernstigste te zijn onderhouden en gereprimendeert, om verschoninge wegens het gepasseerde had verzogt, en teffens aangenomen in het vervolg zorge te zullen draagen, dat zich niet
wederom door zijne driften liet vervoeren, zo als in deezen ongelukkig gebeurt was, doch waartoe eene beschuldiginge aanleidinge had gegeven, die hij niet meende verdient te hebben. Waarop gedelibereert zijnde; hebben de
Heeren Gedeputeerden, conform het gedaane rapport de Chercher Claas Benedictus gelast, zich in het vervolg te
onthouden van zulke en diergelijke onvoeglijke en verkeerde handelwijzen, ofte dat zich onverhooptelijk daar
aan weder vergrijpende strenger tot zijn leedweesen daar in zal worden voorzien.
1790, 13 januari. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 299
Mercurii den 13 Janrii 1790.
Wordt in actis geteikent, dat Jan Jans Vriese als nieuws aangestelde Chercher bij de molen te Leens in plaats van
de overleedene aldaar, den eed daartoe staande, met en benevens zijn huisvrouw Margien Kleins, in handen van
de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1790, 16 februari. Toegang 1, inventarisnummer 203, fol. 316 verso
Martis den 16 Febrii 1790.
De Heeren Gedeputeerden hebben aan de Pelmulder te Middelstum Enne Pieters gepermitteert, de trekweg van
hier naar Middelstum met een gelaaden vragtwagen met zwaar hout te mogen gebruiken mits betaalende den tol
daar toe staande.
1790, 7 juni. Toegang 1, inventarisnummer 204
Lunae den 7 Juny 1790.
Wort in actis geteikent, dat Harm Berends als Chercher te Stedum, den eed daartoe staande, in handen van den
Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1790, 17 juni. (in de marge: rapport der Heeren Gecommitteerden tot de stad nopens de mulder G. Ebeling).
Toegang 1, inventarisnummer 204
Jovis den 17 Juny 1790.
-- tot de zaken van de stad en het Hunsingo quartier, dat in gevolge en ter voldoeninge aan de acte Commissionael in dato den 8 deezer, de mulder Gerrit Ebeling in Commissie nader hebbende verstaan, over en ter zaeke,
dat bij het doen van den eed neevens de overige mulders voor de Heeren Burgemeesteren en Raad, naa tweemaal
geciteert te zijn, telkens is absent gebleven, zonder dat zich van nieuws heeft aangemelt, maar het maalen is
voortgegaan, zonder zich de wet in het minste te bekreunen deze zaak op acquiscement parthijen was gereguleert
en afgedaan, in dezer voegen, dat de mulder Gerrit Ebeling naar dezer zaken gelegenheid wort gecondemneert,
ter wegneeming van de civile actie, in de breuke van tien ducatons, en wegens de crimineele actie, in gelijke tien
ducatons met de kosten in deezen aangevend : is het zelve voor notificatie aangenomen.
1790, 24 augustus. (in de marge: klagte van de Chercher J. Carels tegen een molenaarsknegt te examineeren).
Toegang 1, inventarisnummer 204
Martis den 24 Augustus 1790.
Door den Advocaat provinciael de Raadt ter vergaderinge zijnde overgegeven de schriftelijke klagte van de
Chercher Jacob Carels bij de Ebbingepoorten mooolen tegens de molenaarsknegt, met naame, Hinderikus, is
dezelve gestelt in handen der Heeren Gecommitteerden van de Stad met de Secretaris, en assumtie van den Advocaat provinciael de Raadt, om gemelde Chercher en molenaarsknegt, benevens de Administratoren nader in
factis te verstaan, op rapport.
1790, 1 september. (in de marge: de Molenaarsknegt, Hindericus genaamt, nader ter provle geweldige te examineeren). Toegang 1, inventarisnummer 204, folio 75, 76
Mercuri den 1 Septemb. 1790
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de Zaaken van de Stad en het Hunsinge quartier, dat ingevolge en ter voldoeninge aan de acte Commissoriael in dato den 26 Augustus laastleeden de Chercher Jacob
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Carels bij de Ebbingepoorten Molen, midsgaders den molenaarsknegt aldaar, genaamt Hinderikus, nader in factis
hebbende verstaan over de schriftelijke klagte van verregaande beleediginge door de laastgenoemde aan de
eerstgemelde Chercher Jacob Carels aangedaan, gem. Molenaarsknegt door alles te ontkennen, zich van de gedaane aanklagte zig te verschoonen, en te ontdoen, al waarom dezelve gelast hebben zich niet van de antichambre te begeeven, maar de nader orders van het collegie af te wachten. Waar op gedelibereert zijnde; hebben de
Heeren Gedeputeerden den Capitain Geweldige P. S. Schepel gelast den voorschr. molenaarsknegt, Hinderikus
genaamt daadelijk in apprehensie te neemen, en ter provinciaele geweldige in confinatie over te brengen; en
worden voorts de Heeren Gecommitteerden van de Stad met de Secretaris en assumtie van den Advocaat provinciael de Raadt verzogt en gecommitteert dezelve nader ter provinciaele geweldige te examineren, op rapport.
1791, 1 februari. Toegang 1, inventarisnummer 204, fol. 142
Martis den 1 Februarii 1791.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door de Heeren Gecommitteerden tot de Zaaken van de Stad, dat noodzaekelijk eenige veranderinge zoude dienen gemaakt te worden in des Cherchers wooning bij de Ebbingepoorten
moolen, ten einde de Chercher in staat moge zijn altoos het oog op de deur van de molen te kunnen houden.
Waarop gedelibereerd zijnde; hebben de Heeren Gedeputeerden conform het geproponeerde der Heeren Gecommitteerden, goed gevonden en verstaan, dat de voorgestelde veranderingen door de Commijsen provinciael
in het eerstkoomende reparatie bestek van de Cherchers Hutten zullen worden ingebragt; worden teffens de mulder bij de Ebbingepoort gelast, de hengen van de deur van de moolen zoo te veranderen, dat de deur om de pilaar
toeslaat tegens de molen aan.
1791, 4 april. (in de marge: verplaatsing van eenige Cherchers). Toegang 1, inventarisnr. 204, fol. 177
Lunae den 4 April 1791.
-- aan de Administratoren der gemeene Landsmiddelen geaccordeert de verplaatsinge in het Westerquartier van
de Chercher van Niekerk naar Lutkegast.
-- van Lutkegast naar Oldehove.
-- de aanstellinge van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen van Lucas Klamer, om inplaats van den
overleedenen Gerrit Hofkamp van Oldehove wederom als Chercher te Niekerk te fungeren, geapprobeert.
-- van Jan Hindrik Copinga, om inplaats van den overleedene Arnoldus Arnoldi, als Chercher te Esinghe etc: ad
idem.
1791, 14 april. (in de marge: H. Copinga en vrouw Martje Jacobs den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 204
Jovis den 14 April 1791.
Wort in actis geteikent, dat Jan Hindrik Copinga en vrouw Martje Jacobs als Cherchers bij de Molen tot Esinge
zullende fungeren, den eed daatoe staande in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegt.
-- dat Lucas Klamer en vrouw Geertje Hindriks als Cherchers bij de Molen tot Niekerk den eed etc. ad idem.
1791, 16 mei. (in de marge: Antje Alles den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 204
Lunae den 16 May 1791.
Wort in actis geteikent, dat Antje Alles getrouwt zijnde aan Gerrit Jan Egberts Chercher bij de molen te Oostwold in den Oldambte, om die post neevens haar man waar te neemen, den eed daatoe staande in handen van de
Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1791, 27 juni. (in de marge: Jacob Beenes den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 204
Lunae den 27 Juny 1791.
Wort in actis geteikent, dat Jacob Beenes als nieuws aangestelde Chercher te Marum, den eed daatoe staande, in
handen van de Secretaris Lewe heeft afgelegt.
1791, 22 september. (in de marge: Elsien Jans den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 204, fol. 240
Jovis den 22 Septemb. 1791.
Wort in actis geteikent, dat Elsien Jans Huisvrouw van Thomas Harms, om nevens haar man als Cherchersche en
Opzigtersche bij de Rogen Molen te Midwolda in den Oldambte te fungeren, den eed daatoe staande in handen
van premier Clercq Trips bij absentie van den Secretaris heeft afgelegt.
1791, 19 december. (in de marge: anneemer G. Uilkens ordonn. geaccordeert). Toegang 1, inventarisnummer
204, fol. 278
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Lunae den 19 Decemb. 1791.
De Heeren Gedeputeerden hebben aan G. Uilkens, als aanneemer van het bestek van de molentil te Middelstum
op den 8 Maart 1790 voor f 950 guldens aangenomen ordonnantie van betaalinge geaccordeert voor zodaane tien
guldens, als daar van zijn ingehouden tot het verven der Leuningen, waar van volgens certificaat van Commys
provinciael Bondsema, als nu is voldaan.
in de marge: ad idem aan Jan Menders
-- aan Jan Menders als aanneemer van het bestek van reparatien aan de Cherchers Hutten etc. in de Stad en Gorecht op den 12 Februarii 1789 aangenomen voor een duizend guldens ordonnantie van betaalinge geaccordeert
voor zodaane vijf en twintig guldens als daar van zijn ingehouden, om een nieuws gemaakte regenbak eenigen
tijd te guaranderen, aangezien dit werk volgens certificaat van de Commys provinciaal Bondsema na gedaane
visitatie tot genoegen is bevordert vonden en opgenomen.
in de marge: ad idem aan Hindrik Smit
-- aan Hindrik Smit, als aanneemer van het bestek van reparatien aan de Cherchers Hutten in het Hunsingo quartier op den 12 Februarij 1789 aangenomen voor ƒ 1440 guldens ordonnantie van betaalinge geaccordeert voor
zodaane vijftig guldens, als daar van etc. ad idem.
1792, 22 maart. (in de marge: Daniel Nathan den eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 17 verso
+ 18
Jovis den 22 Maart 1792.
Wort in actis geteikent, dat Daniel Nathan als opzigter bij de Molen te Wagenborgen benevens deszelvs huisvrouw Anneke Jans, zullende fungeren, den eed daartoe staande, in handen van de Secretaris Alberda heeft afgelegt.
1792, 24 april. (in de marge: rapport der Hren. Gecomm. van t Fivelingo q. over de klagte van Berend Abels
tegens Simon Eikens. Toegang 1, inventarisnummer 205
Martis den 24 April 1792.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van ‘t Fivelingo quartier, als hebbende ingevolge en ten voldoeninge aan de apostille Commissoniaal van den 21 Maart jongst nader in Commissie verstaan den
petit.nt Berend Abels Roggemulder tot Farmsum benevens de gepet.den Simon Eikens Bakker te Weijwert, en
wederzijdsche belangens breedvoerig in commissie gehoort. Waar op gedelibereerd zijnde, hebben de Heeren
Gedeputeerden de klagte van den klager gefundeert, en daar en tegen de handelwijze van de beklaagden als strijdig tegen de orders van den Lande bevindende, gemelde Simon Eikens gelast, om zijn kooren op de Roggemolen
tot Farmsum (waar onder behoort) te laaten maalen of dat bij faute van dien tegens denzelven als een overtreeder
van de orders van den Lande zal worden geprocedeert.
1792, 14 juni. (in de marge: Otte Hansens den eed afgelegt). Toegang 1, inventarisnr. 205, fol. 75 verso
Jovis den 14 Junij 1792.
Wort in actis geteikent, dat Otte Hansens, als nieuws aangestelde Chercher en opzigter bij de molen in de
Scheemda benevens deszelvs huisvrouw Geertien Sikkens den eed daartoe staande in handen van den Secretaris
Alberda hebben afgelegt.
1792, 30 juni
Ledematen van Oldekerk, Niekerk en Faan
Zijn na gedaane Geloovsbelijdenis tot Ledematen aangenomen: Lukas Geerts Klamer chercher bij de Mole.
1792, 18 september. (in de marge: W. Egberts Zuithoff den eed als Chercher afgelegt). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 126
Martis den 18 Sept. 1792.
Wort in actis geteikent, dat Willem Egberts Zuithoff, als Chercher en opzigter bij de Zuider roggemolen te Appingadam zullende fungeren den eed daartoe staande in handen van den premier Clercq bij absentie van den
Secretaris heeft afgelegt.
1792, 27 september. (in de marge: Annegjen Jans den eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 205, fol. 130 verso
Jovis den 27 Septemb. 1792.
Wort in actis geteikent, dat Annigjen Jans, huisvrouw van Berend Bulthuis, Chercher en Opzigter bij de Roggemolen in de Wildervank, den eed als Cherchersche bij gemelde molen in handen van de Secretaris Alberda heeft
afgelegt.
1792, 29 november. (in de marge: Maria Wolthers den Eedt als Cherchersche gedaan). Toegang 1, inventaris-
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nummer 205, folio 172
Jovis den 29 Novemb. 1792.
Wort in actis geteikent, dat Maria Wolthers huisvrouw van de Chercher W. Zuithoff gedurende het leven van
haar Eheman als Cherchersche zullende fungeren bij de Zuider Rogge Molen te Appingadam den Eedt daar toe
staande in handen van de Secretaris Alberda heeft afgelegd.
1793, 12 maart. Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 237 verso
Martis den 12 Maart 1793.
De Heeren Gedeputeerden hebben zig de verplaatzing van de opzigter bij de Molen te Westerlee na de Molen bij
van de Scheemda door de Administratooren der gemeene Landsmiddelen voor gesteld laaten welgevallen, en
geaggreëert.
1793, 5 juni. (in de marge: Tamme Reitz en Vrouw den Eed als Cherchers afgelegd). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 279 verso
Mercurii den 5 Juny 1793.
Word in actis geteikent, dat Tamme Reitz als nieuws aangestelde Chercher bij de Molen te Eenrum, in plaats van
de overledene Jacob Wiendorp den Eed daar toe staande, als ook desselfs Huisvrouw Margaretha Swartwolt in
handen van de Secret. Lewe hebben afgelegt.
1793, 11 juli. (in de marge: Derk Hendriks en desselfs huisvrouw den Eed afgelegd, als Chercher & Cherchersche). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 293 verso
Jovis den 11 July 1793.
Word in actis geteikent, dat Dirk Hindriks benevens desselfs huisvrouw Reinke Ockes als chercher en cherchersche te Houwerzijl zullende fungeeren, den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Alberda hebben afgelegt.
1793, 25 juli. (in de marge: Cherchers bij de Molens den Eedt van Zuiveringe te praesteeren). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 296
Jovis den 25 July 1793.
Is goedgevonden en verstaan, dat ‘s Lands Bedienden en Cherchers bij de Molens als anders voortaan bij hunne
aanstellinge boven den Eed van getrouwigheid, mede den Eed van zuiveringe zullen hebben te praesteeren, zullende hier van extract aan de Administratoren der gemeene Landsmiddelen worden ter hand gesteld tot derzelven
narigt.
1793, 5 september. (in de marge: Klagte van de Administr. Taapkens tegens de mulder van Ebbinge Poorten
Molen). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 309 verso + 310
Jovis den 5 Sept. 1793.
Door de Advocaat Provintiaal de Raad ter Vergaderinge kennis zijnde gegeven van de schriftelijke klagte door
den Administrator Taapkens aan hem ter hand gesteld, betreffende het voorgevallene bij de Ebbinge Poorten
Moolen met eenige zakken met kooren die tegens de wil van de chercher Jacobus Carels, door de muldersknegt
Sjoert na booven in de moolen waaren getrokken, en verdere omstandigheeden daarbij voorgevallen. Is hetzelve
gesteld ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden van de Stad met de Secretaris en assumtie van
den Advocaat Provintiaal de Raad om de Chercher Jacobus Carels, als meede de mulders knegt knegt [sic] Sjoert
hier over nader in commissie te te [sic] verstaan op rapport.
1793, 19 september. (in de marge: Hendrik Holthuis den Eedt als Chercher gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 313 verso + 314
Jovis den 19 Septemb. 1793.
Word in actis geteikent, dat Hendrik Holthuis, als nieuws aangestelden Chercher bij de Moolen te Siddebuiren,
benevens desselfs Vrouw Hendrikje van der Vlag, de Eeden van Suiveringe en op het ambt staande in handen
van de Secretaris Lewe hebben afgelegd.
1793, 22 oktober. (in de marge: Frans Muntinge en zuster den Eedt als Chercher gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 328 verso
Martis den 22 Octob. 1793.
En dat Frans Muntinge als nieuws aangestelde Chercher bij de moolen bij Ebbinge Poort, in plaats van den overleden Jacob Carels neven zijn zuster Mecheltje Muntinge geduurende het leeven van gemelde haar Broeder meede te invigele den Eed van zuiveringe en op deeze Post staande, in handen van de Secretaris Lewe hebben afgelegd.
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1793, 27 oktober
Huwelijken Eenrum
Anje Pieters weduwe van Jacob Wijendorp, in leven charger bij de molen alhier, geboortig van Winsum, thans
hier woonagtig met attestatie na Obergum vertrokken
1793, 4 november. Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 339 verso
Lunae den 4 Novemb. 1793.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge of er eenige redenen voor handen zijn waarom de Chercher van de Spinhuis Moolen, zeedert dat gemelde Molen is afgebrand, bij occasie van een of ander van de Successive vacatures
niet wederom is ingevallen of geplaatst, is het zelve gesteld ter nader examen in handen der Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van de Stad en het Hunsingo Quartier beneevens de Secretaris om de Administratooren der
gemeene Lands middelen hier over nader te verstaan op rapport.
1793, 7 november. (in de marge: Rapport den Heeren Gecomm. van de Stad omtrent de Chercher bij de Spinhuis
Molen). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 341 + verso
Jovis den 7 Novemb. 1793.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van de Stad en het Hunsingo Quartier, dat ingevolge en ter voldoeninge aan de resolutie Commissoriaal in dato den 4 dezer nader hebbende onderzogt, of er
eenige redenen voor handen waaren waarom de Chercher Leininga van de Spinhuis Moolen, zedert dat gemelde
Molen is afgebrand, bij occasie van de een of ander successive vacatures niet wederom elders is ingevallen of
geplaatst, zijn geinformeert geworden, dat gemelde Chercher tegelijk Bediende is van de Administratie, en in die
qualiteit dagelijks tot genoegen fungeert en zulks onder genietinge van een Rijksdaler als Chercher met een
Daalder toelage, en dus zoo veel t samen als een Bediende dat wel voor het tegenswoordige aldaar geen Molen
weder was opgetimmert, dat bij een of ander toeval zulks ligtelijk konde gebeuren, zoo dat het niet raadsaam
zoude zijn zig van een Chercherswoninge te ontdoen, die men veelligt wat eerder of laater wederom zoude benodigd zijn, alwaarom van gedagten zouden zijn, dat de Chercher en Bediende Leininga het genot van de Chercherswoninge bij het Spinhuis op de tegenswoordige voet diende te continueeren. Waarop gedelibereert zijnde,
hebben de Heeren Gedeputeerden de Heeren Gecommitteerden voor hunne genomene moeite bedankende zig
met het gedaane rapport geconformeert.
1793, 24 december. (in de marge: P. Koning en Vrouw den Eed als Chercher gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 205, fol. 369 verso + 370
Martis den 24 Decemb. 1793.
Word in actis geteikent, dat Pieter Koning als nieuws aangestelde Chercher bij de Moolen van Klein Poortje in
plaats van de overledene Heike Jans, den Eed van zuiveringe en op die Post staande mitsgaders desselfs vrouw
Geesje Harms om gedurende het leeven van haar man, den zelven te adsisteeren, in handen van de Secret. Lewe
op heeden hebben afgelegd.
1794, 7 mei. (in de marge: Den Bakker en Chercher te Usquert in commissie te doen verstaan). Toegang 1, inventarisnummer 206.
Mercurii den 7 Meij 1794.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Advocaat Prov. de Raad aldaar binnen staande, worden de
Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van de Stad en het Hunsingo Quartier, met de Secretaris en assumtie van
den Advocaat Provinciaal de Raad verzogt en gecommitteert om eenen Willem Reintjes Bakker tot Usquert, over
en ter zaake van het voorgevallene tusschen hem en de Sarries aldaar Heije Harms over een zak met weite op
den 7 April jongst benevens den Chercher en zodane andere persoonen in Commissie te verstaan op rapport.
1794, 15 mei. (in de marge: Reintje Willems en de breuke van 1½ pond breuke gecondemneert). Toegang 1,
inventarisnummer 206, fol 57 verso + 58
Jovis den 15 Meij 1794.
Gehoort het rapport der Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van de Stad en het Hunsingo Quartier als hebbende ingevolge en ter voldoeninge aan de Resolutie Commissoriaal van den 7 deezer, de Bakker tot Usquert
Reintje Willems benevens den Chercher aldaar Heije Harms in Commissie verstaan, over ter zaake van de gedane oppositie tegens gemelde Chercher in het bedrijf van zijn ambt op den 7 April jongst met relatie tot een zak
met weite, waar in groter maate was bevonden, als op de vertoonde Cedulle was uitgedrukt. Waar op gedelibereert zijnde. Hebben de Heeren Gedeputeerden de Heeren Gecommitterden voor hunne genomene moeite bedankende gemelde Bakker Reintje Willems wegens de gedane oppositie tegens den Chercher voorn. in een pond
groot breuke, en wegens de gepleegde fraude in die van een ½ pond gecondemneert, zullende aan den zelven de
gesequestreerde zak met weite worden gerestitueerd met ernstige waarschouwinge om zich in het vervolg van
zulke en diergelijke brutaliteiten en frauden te onthouden, of dat bij faute van dien, strenger na de wetten van den
Lande zal worden gecorrigeert.
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1794, 26 juni. (in de marge: Berent Pieters en Vrouw den Eed als Chercher en Chercheresse gedaan). Toegang
1, inventarisnummer 206, fol 84 verso + 85.
Jovis den 26 Junij 1794.
Wort in actis geteikent, dat Berent Pieters benevens desselfs huisvrouw Adriaantje Rosevelt als Chercher en
chercheresse zullende fungeeren bij de Rogge moolen te Grijpskerk, den Eedt daar toe staande in handen van de
Secret. Alberda hebben afgelegd.
1794, 29 oktober. (in de marge: Jochum Jans als Chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 206.
Mercuri den 29 October 1794.
Wort in actis geteikent, dat Jochum Jans als nieuws aangestelde Chercher, zullende fungeren bij de Molen te
Uithuizen den Eed daartoe staande, in handen van de Secretaris Alberda heeft afgelegt.
1794, 30 oktober. Toegang 1, inventarisnummer 206
Jovis den 30 October 1794.
Wort in actis geteikent, dat Jan Jans Groenevelt benevens deszelvs huisvrouw Johanna Smit als Chercher en
cherchersche zullende fungeren bij de molen te Wehe, de Eeden daar toe staande in handen van de Secretaris
Alberda hebben afgelegt.
1794, 10 november. (in de marge: Pauwel Scharphuis als Chercher den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 206.
Lunae den 10 November 1794.
Wort in actis geteikent, dat Pauwel Scharphuis als Chercher zullende fungeren bij de roggemolen te Loppersum
den Eed daartoe staande, in handen van de Secretaris Alberda heeft afgelegt.
1794, 18 december. (in de marge: Aaltje Obbens als Cherchersche den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 206
Jovis den 18 December 1794.
Wort in actis geteikent dat Aaltje Obbens als huisvrouw van de Chercher bij de Molen te Uithuisen Jochum Jans
mede aldaar als Cherchersche zullende fungeren den Eed daartoe staande, in handen van den Secretaris Alberda
heeft afgelegt.
1795, 26 februari. (in de marge: Schriftelijke order in t fransch aan de opzichter bij de Harender Molen ter hand
te stellen en door die troupes in zijne qualiteit erkend te worden). Toegang 1, inventarisnr. 206 - fol. 9 + verso
Jovis den 26 Februarij 1795.
Op het geproponeerde ter Vergaderinge door den Advocaat Provinciaal Hoving is goedgevonden en verstaan dat
aan den opzichter bij de Harender Molen Tak, ten einde langs dien weg in zijn publieke qualiteit door de Fransche Troupes en de daar toe gehorigen erkent en gerespecteert te kunnen worden, en ter voorkominge van fraudes nevensgaande schriftelijke ordre luidende als volgt . . .
1795, 30 april. (in de marge: Rapport wegens de verplaatsing van de opzigter bij de rogge molen te Schilwolda
als mede wegens de chercher Leininga welke tot hiertoe bij de afgebrande molen in spinhuis dwenger had gefungeert). Toegang 1, inventarisnummer 206, fol. 86 t/m 88 verso
Jovis den 30 April 1795.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier dewelke hadden
gebesoigneerd over het request van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen den 27 April jongst bij dit
collegie te obtueren daar zij geoordeeld hebben den Chercher en opzigter bij de rogge molen te Schilwolda te
verplaatsen naar Opende, om aldaar in plaats van den overleden Roelf Simons als Chercher en opzigter bij de
rogge molen te fungeren dat Johannes Pieters Immel benevens deszelvs huisvrouw Hilligjen Fockens gedurende
het leven van haar man door hem tot chercher en opzigter bij de rogge molen te Schilwolda aangestelt tot den
gewonen Eed mogten worden geadmitteerd: ter deliberatie zijnde gebragt waarom de chercher en opzigter bij de
rogge molen in de spinhuis Dwenger niettegenstaande dezelve in het zomer 1789 tot de grond is afgebrand en
vervolgens geheel gesloopt en de huisen daar aan gehorig verkogt, aldaar nog in die qualiteit continueert, en
waarom niet bij een ander molen is verplaatst en die zaak ter nader onderzoek zijnde gestelt in handen van de
Gecommitteerden tot de zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier benevens den Secretaris, zo hebben dezelven de eer van te rapporteren, dat zij daar over hebben verstaan d’Administratoren der gemeene Landsmiddelen
dewelke ter hunner decharge aan de Gecommitteerden hebben ter hand gestelt eene resolutie van dit Collegie
den 7 November 1793 genomen ten gevolge eene Commissoriale van den 4 dito bevorens, waarbij dezelve propositie ter vergaderinge was gedaan, wanneer de toenmalige Gecommitteerden hebben voorgedragen dat geinformeerd waren dat de chercher bij de spinhuis molen Leininga , tegelijk bediende is van de administratie, en in
die qualiteit dagelijks tot genoegen fungeert en zulks onder genietinge van een Rijksdaler als chercher, een daler
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toe lage, en dus zo veel te zamen als een bediende dat wel voor het tegenswoordige aldaar geen molen weder
was opgetimmerd dog bij een of ander toeval zulks ligtelijk konde gebeuren, zoo dat het niet raadzaam zou zijn,
zig van een cherchers woninge te ontdoen, die men wel ligt wat eerder of later wederom zoude benodigd zijn,
alwaar om van gedagten zouden zijn, dat de chercher en bediende Leininga in het genot van des cherchers woninge bij het spinhuis op den tegenswoordige voet diende te continueeren met welk rapport dit collegie zig als
toe heeft geconformeerd.
D’Administratoren der gemeene Landsmiddelen hebben zekerlijk voor het tegenswoordige niet anders kunnen
doen, dan zig conform die resolutie te gedragen, dog de Gecommitteerden kunnen niet approfondisseren de motiven waarop den gemelde resolutie is steunende. Want zeker is het, zoo wanneer de chercher Leininga bij een
ander rogge molen in deze Stad bij vacature van een chercher ware verplaatst geworden, hij als bevorens bediende der administratie konde blijven, dat de provincie jaarlijks zou hebben gelucreerd het cherchers tractement a f
2-10- ieder week, en wel zo langen, tot dat er wederom een nieuwe molen in de spinhuis Dwenger ware opgetimmerd, gelijk het insgelijks zeker is, in onderstellinge zelvs dat het zeer waarschijnlijk is, dat er wat eerder of
later een molen aldaar zal worden gezet, de cherchers woninge niet behoefde te worden verkogt, maar inmiddels
ten voordeele van de provintie konde worden verhuurd, buiten en behalven dat het d’ingezetenen zeer particulier
moet voorkomen, dat er namens de provincie een chercher word gehouden op een plaats waar geen molen nog
schijn van molen meer opteert. De Gecommitteerden zouden over zulks van oordeel zijn dat de voornoemde
resolutie van den 7 November 1793 diende te worden ingetrokken en de administratoren der gemene Landsmiddelen gelast de persoon van Leininga bij een ander rogge molen in deze Stad als chercher te plaatsen en wel
bedienden op den vorigen voet te laten continueren, wordende het aan hun overgelaten, om de chercher, in wiens
plaats Leininga zal worden gesteld, bij de rogge molen te Schilwolda bij de rogge molen te Opende te verplaatsen, voorts dat de Commiesen prov. dienden te worden geauthoriseert, om de cherchers behuisinge aan de spilhuis Dwenger, met voorkennisse van de Gecommitteerden van het quartier, bij provisie en tot nader order ten
voordeele der provintie te verhuuren. Waar op gedelibereerd zijnde, hebben de provisioneele Gedeputeerde representanten de Gecommitteerden voor hunne genomene moeite bedankende zig met het uitgebragte rapport
geconformeerd.
1795, 11 mei. (in de marge: Verplaatsing van eenige cherchers bij de molens). Toegang 1, inventarisnummer
206, fol. 98 verso + 99
Lunae den 11 Meij 1795.
Op het heden ingediende request van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen Hebben de Provisioneele
Gedeputeerde Repraesentanten de Chercher Leininga van den voormaligen reithok molen verplaatst na die van
de Ebbinge Poort blijvende dezelve als Bediende alhier in de Stad op de vorige voet continueren; de chercher
van de Ebbibge poort uit de Stad na Lutkegast om aldaar bij de roggemolen te fungeren inplaats van wijlen
Wobbe Jans, voorts inplaats van wijlen Roelf Simons de chercher en opzigter van Schilwolda na Opende, en te
Schilwolda wederom tot chercher aangestelt den persoon van Johannes Pieters Immel gelijk ook des zelvs huisvrouw Hilligjen Fockens om mede aldaar geduurende het leven van haar man als cherchersche te fungeren.
1795, 12 mei. (in de marge: J. Pieters Immel en desselvs huisvrouw als chercher den Eed afgelegt). Toegang 1,
inventarisnummer 206, fol. 99 verso + 100
Martis den 12 Meij 1795.
Wort in actis getekent dat Johannes Pieters Immel als Chercher zullende fungeren bij de roggemolen te Schilwolda gelijk ook des zelvs huisvrouw Hilligjen Fokkes om mede aldaar geduurende het leven van haar man als
cherchersche te fungeren den eed van zuiveringe gelijk mede die op het ambt staande op heden in handen van de
Secretaris Alberda hebben afgelegt.
1795, 13 augustus. (in de marge: Trijntje Adams den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 206
Jovis den 13 Augustus 1795.
Wort in actis getekent dat Trijntje Adams om gedurende het leven van deszelvs vader Adam Jurriens denzelve in
het opzicht over de molen te Leermens te adsisteren den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Alberda heeft afgelegt.
1795, 7 september. (in de marge: Administratoren geauthoriseert tot de verplaatsing van eenige Bedienden).
Toegang 1, inventarisnummer 206 - fol. 222 verso + 223
Lunae den 7 September 1795.
Op het ingediende request van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen ter voldoeninge aan de resolutie
van dezen tafel van den 27 Augustus ter vergaderinge gepraesenteert, Hebben de Provisioneele Gedeputeerde
Repraesentanten de Administratoren der gemeene Landsmiddelen geauthoriseert de Bediende en Chercher P.
Rockesius van Termunten te verplaatzen na Delfzijl en H. Steenbrink als Bediende en Chercher te Delfzijl als
zodanig te verplaatzen na Termunten.
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1795, 14 september. (in de marge: Pieterke Claassens als cherchersche den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 206, fol. 236 verso + 237
Lunae den 14 September 1795.
Word in actis getekent dat Pieterke Claassens, huisvrouw van Lucas Geerts den Eed om geduurende het leven
van haar man mede bij de molen te Niekerk als cherchersche te fungeren, in handen van de premier clerq Trip bij
absentie van den Secretaris heeft afgelegt.
1795, 27 oktober. (in de marge: In zaken de Prov. Hoving ca. Frans Gevers molenaar bij de Heere poort). Toegang 1, inventarisnummer 206,- fol. 273 + verso
Martis den 27 October 1795.
In zaken de Advocaat Provinciaal Hoving ratt. off. als hier toe bij acte van de Provisioneele Gedeputeerde Repraesentanten van het Volk van Stad en Lande in dato den 24 Augustus jongst geauthoriseert, impt. ca. Frans
Gevers molenaer bij de Heerepoort in Groningen ged. ten einde gij op dingsdag den 27 october naast komende
des morgens om negen uuren in persoon voor ons in den Gerichte op het Provinciehuis zult moeten compareren
en aanhoren zodane verzoek mitsgaders eisch en conclusie als opgemelde adcvocaat prov. nom. off. tegens ca.
als dat zal doen en nemen. Hebben de Provisioneele Gedeputeerde Repraesentanten het verzoek van den Advocaat Provinciaal ratt. off. verstaan, dat ged. in persoon op de overgegevene positien staande vergadering zal worden afgehoort.
1795, 23 november. (in de marge: Rapport op t regt van de Eed administratoren wegens de zuider roggemolen te
Appingadam). Toegang 1, inventarisnummer 206, fol. 313 + 314
Lunae den 23 November 1795.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de zaken van het Fivelingo Quartier, dewelke ingevolge en ter
voldoeninge aan de apostille commissoriaal in dato den 14 September laestleden den administratoren der gemeene Landsmiddelen benevens de Molenaar D’jou Albertus in commissie hadden verstaan over het niet gebruiken van de Zuider roggemolen te Appingadam, en deze zaak in dier voegen gereguleert, dat de Molenaar
D’jou Albertus te Appingedam zich hadde verpligt op de Zuider roggemolen te Appingadam. Welke molen zedert langen tijd niet meer tot het maalen van graanen heeft gebruikt / geen graanen te willen maalen, dan met
voorkennisse en daar toe bekomene permissie der Gedeputeerde Repraesentanten van het Volk van Stad en Lande en dat de sleutels van die molen aan den chercher van de Noorder roggemolen te Appingadam zullen worden
behandigt, met last aan gemelde chercher, om te inquireren dat op gemelde Zuider roggemolen te Appingadam
geen graanen gemaalen worden. Waarop gedelibereerd zijnde, hebben de Provisioneele Gedeputeerde Repraesentanten de Gecommitteerden voor hunne genomene moeite bedankende zich met het uitgebragte rapport
geconformeert. En zal hier van Extract aan de Administratoren der gemeene Landsmiddelen als mede aan de
chercher bij de Noorder roggemolen tot Appingadam gelijk ook aan den Molenaar bij evengem. Noorder roggemolen aldaar tot derzelver naricht worden ter hand gestelt.
(in de marge: chercher verplaatst).
De Provisioneele Gedeputeerde Repraesentanten hebben goedgevonden en verstaan, dat de chercher Willem
Zuidhoff thans geplaatst bij de Zuider Roggemolen te Appingadam van daar bij den Noorder roggemolen te
Appingadam; en de chercher J. van Bruggen thans geplaatst bij de Noorder roggemolen te Appingadam, bij de
roggemolen tot Onderdendam voor de overledene chercher Cornelis van Duinen zullen worden verplaatst.
(in de marge: Commies prov. gelast).
De Provisioneele Gedeputeerde Repraesentanten gelasten den Commijsen provinciaal de ledige en onbewoonde
cherchers woning bij de Zuider Roggemolen te Appingadam ten meesten voordeele voor de provincie te verhuuren.
1796, 11 januari. (in de marge: Rapport wegens het voorgevallene tusschen de cherchersche te Farmsum en den
Molenaar Hiltje Benes). Toegang 1, inventarisnummer 206, fol. 404 verso + 405
Lunae den 11 Januarij 1796.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de zaken van het Fivelingo Quartier, als hebbende ingevolge en ter
voldoeninge aan de resolutie commissoriaal van den 4 dezer de cherchersche bij de roggemolen te Farmsum Sara
Cornellis met haren Eheman benevens den Molenaar aldaar Hiltje Benes in commissie verstaan over en ter zake
van de faitelijke resistentie als ingevolge geregtelijke attestatie op den 4 December laastleden door deze aan de
cherchersche voornoemt in het bedrijv van haar ambt zoude zijn gedaan. Waarop gedelibereert zijnde . Is de
Fiscaal Hoving gelast, voornoemde Molenaar Hiltje Benes na de orders van den Lande te actroneren.
1796, 10 maart. (in de marge: J. Roelfs en deszelvs huisvrouw den Eed als chercher gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 29 + verso

200

Jovis den 10 Maart 1796.
Wort in actis geteikent dat Jan Roelfs en deszelvs huisvrouw Janna Rosingh als Chercher en cherchersche zullende fungeren bij de Roggemolen van St. Marwiks pijp in deze Stad den Eed daar toe staande in handen van de
Secretaris Alberda hebben afgelegt.
1796, 18 oktober. (in de marge: Lucas Gerrits en deszelvs huisvrouw als cherchers den Eed gedaan). Toegang 1,
inventarisnummer 207, fol. 254 verso
Martis den 18 October 1796.
Wort in actis geteikent dat Lucas Gerrits benevens deszelfs huisvrouw Hiltje Jannes als nieuws aangestelde
Chercher en Cherchersche bij de Molen te Niebert den Eed van Zuiveringe als mede die op het ambt staande in
handen van de Secretaris Alberda hebben afgelegt.
Lukas Gerrits (Rinkema), zoon van Gerrit Egberts en Siewke Lucas, geboren Niebert, gedoopt Nuis, 194-1739, Cercer bij de Nieberder Molen, begraven Niebert, 21-9-1805. Gehuwd voor de kerk op 15-51780 te Tolbert met Hiltje Jannes Dijk, dochter van Jan(nes) Meints Dijk en Roelfke Willems, gedoopt
Faan, 14-11-1757, overleden Tolbert, 21-12-1828.
1796, 25 oktober. (in de marge: de Informatien door den Adv. Fiscaal in de zaak van de Molenaar Derk Cornellis aan Denzelven tot acquit verstrekt). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 262 verso + 263
Martis den 25 October 1796.
Door den Advocaat Fiscaal Hoving ter Vergaderinge zijnde voorgelezen deszelfs ingenomene Informatien bij
den chercher Jan Vriese te Leens en de ondervragingen met de daar nevens staande responsiven aan den Molenaar ter plaats Derk Cornellis den 26 September laestleden ten overstaan der Gecommitteerden van het quartier
gedaan, over en ter zake dat op den 27 Augustus laestleden de Molenaar voorschr. van de bakker ter plaats een
zak met weijte in deszelvs behuisinge en molen zoude hebben genomen zonder voorafgaande vertoninge van een
cedulle, en alzo strijdig tegens zijn Eed en pligt zich zoude hebben gedragen en waar omtrent bij resolutie van
dezen tafel in dato den 12 September dezes Jaars was gelast het recht van de Provincie te invigileren. Is na gehoudene deliberatie verstaan dat zulks den advocaat Fiscaal voorn. bij dezen tot acte van acquit zal verstrekken
1797, 13 januari. (in de marge: Martien Popkes den Eed als cherchersche gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 335 verso
Veneris den 13 Januarij 1797.
Wort in actis geteikent dat Martien Popkes huisvrouw van Eje Berends Chercher en opzichter bij de Molen te
Zuidhorn om bij absentie van haar man mede in die qualiteit te fungeren den Eed daartoe staande in handen van
de premier Clerq Trip bij absentie van den Secretaris heeft afgelegt.
1797, 23 mei. (in de marge: Geert Cebes en vrouw als cherchers den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 429 verso
Martis den 23 Maij 1797.
Wort in actis geteikent dat Geert Ceebes benevens deszelvs huisvrouw Harma Bauwers als chercher en Cherchersche bij de molen te Catmis zullende fungeren, den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Alberda hebben afgelegt.
1797, 8 juni. Toegang 1, inventarisnummer 207
8 Juni 1797.
Gesteld in handen van Gedeputeerden een verzoek van den chercher bij Heerepoort om ontslag en pensioen. +
17/21-8, 17/22/26-9, 5/14/20-10, 30-11-1797
1797, 21 juni. Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 442 verso
Mercuri den 21 Junij 1797.
Bij der Repraesentanten resolutie in dato den 8sten in handen van dit Collegie zijnde gestelt de Requeste van
Rudolph Dijkema chercher bij de Herepoorten molen, houdend verzoek om wegens hogen ouderdom van die
post te worden ontslagen, en dat van deszelvs Tractement voor de nog overigen tijd zijns leven mogt blijven
jouisseren ten einde daar op te dienen van berigt en consideratien. Is het zelve ten dien fine gestelt in handen der
Gecommitteerden tot de zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier met de Secretaris op rapport.
1797, 7 augustus. Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 471 t/m 472
Lunae den 7 Augustus 1797.
Wort in actis getekent dat Hindrik Boer als nieuws aangestelde Chercher bij de rogge roggemolen [sic] te Niehove benevens deszelfs huisvrouw Grietje Leen om mede gedurende het leven van haar man als Cherchersche
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aldaar te fungeren, den Eed daar toe staande in handen van de Secretaris Alberda hebben afgelegt.
(in de marge: rapport op ‘t request van den chercher R. Dijkema)
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de Zaken van de Stad als hebbende ingevolge en ter voldoeninge
aan de resolutie commissoriaal van dezen tafel van den 21 Julij laestleden nader de Commissie geexamineert de
requeste van Rudolph Dijkema chercher bij de Heere poorten Molen houdende verzoek om wegens deszelvs
hogen ouderdom van 75 Jaaren van die post met behoud van deszelfs tractement geduirende zijn leven lang te
mogen worden ontslagen waar omtrent zo op grond van de waarheid van de positie ter requeste als op het bekomen goed en loffelijk getuigenis van de gezamentlijke Administratoren der gemeene Landsmiddelen ten opzichte
van den remst. met betrekkinge tot de waarneminge van die post van advijs zouden zijn dat aan de Repraesentanten des volks ter voldoeninge aan derzelver resolutie van den 8 Junij ll. behoorde te worden geadviseert dat aan
remonstrant deszelvs ontslag behoorde te worden geaccordeert, onder genot geduirende deszelvs leven lang van
twee guldens weeks door den ontfanger van het 1ste particuliere comptoir s weeks te betalen en dat zulks wordende geaggreert de administratoren tot de begening dier post behoorde te worden geauthoriseert. Waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Gedeputeerde Repraesentanten de Gecommitteerden voor hunne genomene moeite
bedankende zich met het uitgebragte rapport geconformeert.
1797, 14 augustus. (in de marge: Capitain geweldige gelast den molenaar Sijbrand van Driessen en deszelfs
knegt te apprehenderen). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 474 + verso
Lunae den 14 Augustus 1797.
Op het geproponeerde ter vergaderinge door den Advocaat Fiscaal Hoving dat vermits uit de bekentenis van Jan
Jans molenaar bij Botteringepoort thans ter zake van grote sluikerij en breken aan de molen den nagt van den 28
Julij jongst gepleegd ter Provinciale Geweldigen gebleken was dat hij daarin vergezelt is geweest en geholpen
door de molenaar Sijbrand van Driessen en deszelfs knegt Cornellis genaamt, hij zich over zulks verpligt vond
het Collegie in bedenkinge te geven of niet opgemelde molenaars behoorde te worden ingetrokken om ten overstaan van Gecommitteerden tegens elkanderen te worden geconfronteert en op articulen gehoort. Is na gehoudene deliberatie verstaan den Capitain geweldige dezer Provincie P. S. Schepel mits dezen te gelasten opgemelde
molenaar Sijbrand van Driessen en deszelfs knegt Cornellis met voorkennis van den Praesiderende dezer Stads
Annucipaliteit ter Provinciale geweldige in provisioneele bewaringe over te brengen. Wordende de Gecommitteerden van het Quartier met de Secretaris en assumtie van den Advocaat Fiscaal Hoving verzogt en gecommitteert die personen als dan tegen elkanderen apart te confronteren, met authorisatie om na bevindinge van zaken
gemelde personen na het verhoor weder te ontslagen of in arrest te laten verblijven, of te confineren en zal dezen
voor geexpedieert zonder resumtie af te wagten.
1797, 21 augustus. (in de marge: de verplaatsing van bedienden geaccordeert). Toegang 1, inventarisnummer
207, fol. 475 + verso
Lunae den 21 Augustus 1797.
Op het ingediende addres van de Administratoren der gemeene Landsmiddelen wort aan dezelve tot betere behering op het Art van het gemaal de verplaatsing geaccordeert van de opzichter bij de molen te Leermens na Thesinge en van die bij de molen te Thesinge na Leermens.
1797, 28 augustus. (in de marge: Date Sijmens als opzichter den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnummer
207, fol. 478
Lunae den 28 Augustus 1797.
- - - Dat Date Sijmens als nieuws aangestelde opzichter bij de roggemolen tot Garnwert den Eed etc. afgelegt.
1797, 11 september. (in de marge: J. Campingh en deszelfs vrouw als chercher den Eed gedaan). Toegang 1,
inventarisnummer 207, fol. 481
Lunae den 11 September 1797.
Wort in actis geteikent dat Jan Campingh als nieuws aangestelde Chercher te Zuidhorn benevens deszelvs huisvrouw Elisabeth Bolhuis om mede geduirende het leven van haar man als Cherchersche aldaar te fungeren, den
Eed daar toe staande op heden in handen van de Secretaris Alberda hebben afgelegt.
1797, 19 september. (in de marge: aan den chercher Jacobus Leuring 30 gl toegelegt). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 484 verso
Martis den 19 September 1797.
Op het geproponeerde ter vergaderinge bij gelegenheid van het uitgebragte rapport der Gecommitteerden van het
Fivelingo Quartier nopens de requeste van de chercher bij de molen te Thesinge Jacobus Leuringh zich daar
beklagende over de resolutie van dezen tafel betrekkelijk deszelvs verplaatsing na Leermens, is na gehoudene
deliberatie verstaan de chercher opgemelt na den zaken bijzondere omstandigheid en zonder eenige consequentie
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in het vervolg tot goedmaking der reijskosten als anderzints een douceur van dertig caroli guldens toe te leggen.
Wordende de cassier Vrijhoud gelast opgemelde penningen aan denzelve uit de meerdere ontfang van de kleine
cas van de administratie toe te tellen.
1797, 26 oktober. (in de marge: rapport der Gecommitt. van ‘t Wester quart. nopens het request van den bakker
Jan Ubes te Oostwolt). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 504 verso t/m 505 verso
Jovis den 26 Ocober 1797.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de Zaken van het Westerquartier en de beide oldambten, als hebbende ingevolge en ter voldoeninge aan de apostille Commissoriaal van den 19 September laestleden nader in
commissie geexamineert het ingediende request van de bakker Jacob Ubes te Oostwolt zich daar bij beklagende
dat de chercher ter plaats Geerd Egberts het koorn zo suppl. ter molen bragt niet wilde laten malen nog de cedulle scheuren, ten zij de suppl. teffens verklaarde in dat hier geen koorn meer ter molen te zullen brengen; waarover den bakker benevens den chercher opgemelt voor zich hebbende verstaan. Was door den chercher tegens de
positas ten requeste niets geavanceerd of tot verschoning bijgebragt als dat de zoon van de bakker aan zijn vrouw
had toegevoegt, dat geen cedul van het gemalen graan aan haar wilde geven en ze dan beter te willen laten tegen
het welke niet naliet of de chercher opgemelt had altijd tegens het voorschrift van deszelvs Instructie gehandelt
en alzo tegens dezelve zig misgrepen, alwaarom van advis zouden zijn, dat de chercher Geert Egberts te Oostwold op het ernstigste behoorde te worden gelast, om inkomstig ingevolge het 5de art. van deszelvs Instructie,
het aangebragte graan met de daar bij overgegevene cedullen te confereren of het zelve in qualiteit en quantiteit
met de cedullen overeenkomt, en zulks accoord bevindende, de cedullen aan de zakken te binden, na dat door
hem in het Provincie wapen zijn gescheurt, om alzo ter molen gebragt te worden; voorts de Bakker Jacob Ubbes
gerecommandeert, overeenkomstig de vigerende orders op het middel van het gemaal, deszelvs zoons of dienstboden inkomstig daar toe te houden, dat onverhindert de cedullen van het koorn, wanneer het gemalen van de
molen komt, bij den chercher werden ontfangen, ten einde die cedullen vervolgens tegens de collectboeken werden geconfereert, alles op poene in cas van overtredinge zo wel tegens de chercher als bakker na de orders en
Placaten van den Lande stiptelijk zal worden geprocedeert.
Waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Gedeputeerde Repraesentanten de Gecommitterden voor hunne genomene moeite bedankende zich met het uitgebragte rapport geconformeert; en zal Extract dezes aan de chercher
en bakker opgemelt om zich diens conform te regileren worden ter hand gestelt.
1797, 21 november. (in de marge: de bakker Jan Cornellis van Lutkegast voor de Gecommitt. van ‘t Quart. den
Adv. Fiscaal Hoving in commissie te verstaan). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 528 + verso
Martis den 21 November 1797.
Door de Advocaat Provincaal Hoving ter vergaderinge zijnde geproduceert eene schriftelijke verklaringe door
den chercher te Lutkegast Frans Munting op den 15 November jongst afgegeven met nog een verklaring van
deszelfs zuster Megcheltje Munting mede cherchersche bij opgemelde molen, op den 20 November door de
zelve ingewonnen, rakende de beletting en geweldadige verhindering an de chercher en cherchersche opgemelt
op den 15 November bevorens door den bakker ter plaats Jan Cornellis in het waarnemen hunner post met betrekkinge tot het visiteren van een zak graan op dien datum ter molen gevoert, toegebragt. Is verstaan die materie
praene ten fine van nader onderzoek te stellen in handen der Gecommitteerden van het Quartier met de Secretaris
en assumtie van den advocaat Fiscaal Hoving om de bakker Jan Cornellis benevens de chercher en cherchersche
opgemelt hier over nader in factis te verstaan op rapport.
1797, 14 december. (in de marge: rapport nopens het req. van eenig levensonderhoud aan den chercher Dikema). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 560 + verso
Jovis den 14 December 1797.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de Zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier dat ter voldoening
aan de resolutie Commissoriaal van den 4e dezer hunne gedagten hebbende laten gaan, in wat voegen den op
deszelfs verzoek van zijnen post ontslagene chercher bij de Heere poorten molen R. Dijkema, ingevolge der
repraesentanten resolutie van den 30 November laestleden tot deszelvs levensonderhoud zoude behoren worden
tegemoet gekomen. Zij lieden van advijs waren dat aan dezelve twee guldens per week door den cassier Wijnhoudt uit de kleine cas van de administratie weeklijks te betalen, van den tijd dat de nieuws aan te stellen chercher, onder eede zal zijn gebragt behoorde te worden toegelegt, daar bij verders in consideratie gevende, of niet
de administratoren der gemeene Landsmiddelen behoorden te worden gelast die vacature ten spoedigsten door de
benoeminge van een geschikt persoon weder te vervullen. Waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Gedeputeerde
Repraesentanten de Gecommitteerden voor hunne genomene moeite bedankende zich met het uitgebragte rapport geconformeert.
1797 Dec. d. 18
Is met attestatie van Middelstum als lidmaat overgekomen Elisabeth van Bolhuis, huisvrouw van de chercher J.
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Campinck.
1797, 18 december. (in de marge: rapport nopens het gedane restentie van de bakker Jan Cornellis te Lutkegast
ter gelegenheid van de visitatie van een zak weite door den chercher aldaar). Toegang 1, inventarisnummer 207,
fol. 561 verso t/m 562 verso
Lunae den 18 December 1797.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de Zaken van het Westerquartier en de beide oldambten, dat ter
voldoeninge van de resolutie Commissoriaal van den 21 November laestleden den chercher te Lutkegast Frans
Munting, benevens den bakker ter plaats Jan Cornellis nader in factis hebbende verstaan over en ter zake van de
verhindering door den bakker opgemelt aan den chercher op den 15 November laestleden in het bedrijf van zijn
ambt met betrekkinge tot het visiteren van een zak graan op dien datum ter molen gevoert, de chercher opgemelt
zich opnieuw als toen hadde beroepen op het ter neer gestelde in de attestatie op den 15 November door hem en
die van den 20ste door zijn zuster mede als cherchersche fungerende dien aangaande afgegeven tot verdere
elucidatie er bijvoegende dat op den 15 November jongst door den bakker verscheiden cedullen van koorn welk
dien dag ter molen gebragt te worden, aan hem waren ter hand gesteld, onder welke een van een zak rogge dat
daar op door den bakker de zak rogge ter molen wordende gezonden en door deszelvs knegt op de stijpe neergezet, hij chercher zich verbeeldende dat de zak meerder bevatte als de cedulle behelsde, daar op de cedulle op de
tafel had neergelegd en aan zijn zuster geroepen, om met hem de zak te meeten, doch dat door den bakker daar in
was belet door de zak op den grond te scheuren zo dat een gedeelte rogge er uit was gestort, dat de bakker daar
en tegen wel hadde erkend, aan den chercher toegevoegd te hebben dat de zak niet wilde gemalen hebben, en
zulks om reden dat de cedulle gescheurd was, waar door vermetinge meer te pas kwam maar ontkende den chercher met geweld te hebben verhindert, nog ook tegen dezelve te hebben getrokken, om de zak los te krijgen.
Verklarende de chercher verder gansch en alonwaar te zijn, dat de cedulle gescheurt hadde, als na dat de overmaat door het geweldig scheuren van de bakker daar uit gestort zijnde, de zak vervolgens conform de cedulle
hadde bevonden. Waarop gedelibereert zijnde. Hebben de Gedeputeerde Repraesentanten de Gecommitteerden
voor hunne genomene moeite bedankende, deze zaak aan vorige Gecommitteerden gerenvoyeert, ten einde den
bakker Jan Cornellis daar over andermaal voor zich te verstaan met authorisatie om in cas dezelve de tegens hem
ingebragte klagte mogte bekennen dezelve als dan na bevindinge deswegen te corrigeren, doende bij contrarie
van dien daar van ter vergaderinge rapport.
1797, 27 december. (in de marge: Jelte Cornellis en vrouw den Eed als cherchers gedaan). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 566 verso
Mercuri den den 27 December 1797.
Wort in actis geteikent dat Jelte Cornellis als nieuws aangestelde chercher bij de roggemolen te Middelstum
benevens deszelfs Ehevrouw Lijsabeth Albers om mede gedurende het leven van haar Eheman als Cherchersche
aldaar te fungeren, den Eed daartoe staande in handen van de Premier Clercq Trip bij absentie van den Secret.
Alberda heeft afgelegt.
- - - dat Michiel Swart als nieuws aangestelde chercher bij de Heerepoorten molen in deze Stad, benevens
deszelfs huisvrouw Asselina Hoeks, om mede geduirende het leven van haar man als Cherchersche aldaar te
fungeren, den Eed daartoe staande etc. ad idem.
1798, 18 januari. (in de marge: Jan Cornellis in de breuke van 25 guldens gecondemneert). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 581 + verso
Jovis den 18 Januarij 1798.
De Bakker te Lutkegast Jan Cornellis ten gevolge acte van den 18 December laestleden andermaal voor Gecommitteerden van het Quartier in Commissie zijnde verstaan wegens verhindering aan de chercher ter plaats
Frans Munting ten gevolge attestatien op den 15 November laestleden door hem zelvs, en den 20e daaraan volgende door zijne zuster mede als cherchersche aldaar fungerende afgegeven, en waar bij in de gehoudene commissie op den 18 December laestleden ten vollen heeft gepersisteert op den 15 dier maand in het bedrijf van zijn
ambt toegebragt ter zaken, dat door den bakker op dien datum een zak rogge ter molen wordende gezonden, en
dat deszelvs knegt op de stijpe neergezet, hij chercher zich verbeeldende dat de zak grotere quantiteit bevatte als
de cedulle van angave behelsde, en zich daarop direct na de molen hebbende begeven om de zak te meeten, de
bakker Jan Cornellis hem daarin had belet, door de zak op den grond te scheuren, zo dat een gedeelte rogge er uit
was gestort. Is op requiscement van de bakker Jan Cornellis, na alvorens de gedane restentie te hebben bekend
en deswegen voor Gecommitteerden hebbende verzogt te mogen worden gereguleert, deze zaak indiervoegen
gereguleert en afgedaan dat voor dit maal alleenlijk wordt gecondemneert in de breuke van 25 guldens benevens
de kosten hier over gevallen voor 2/3 ten voordele van de Provincie en 1/3 ten voordeele van den chercher Frans
Munting door den Advocaat Fiscaal Hoving te innen.
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1798, 7 februari. (in de marge: capt. geweldige gelast). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 594 verso + 605
Mercuri den 7 Februarij 1798.
Ter instantie van de advocaat Fiscaal Hoving ratt. off. aangezien de zaak met de knegt van de molenaar Frans
Gevers Hindrik van der Molen genaamt, welke op de ingediende requeste van de administratoren der gemeene
Landsmiddelen bij apostille van den 30 Januarij 1798 commissoriaal is gemaakt in commissie niet is gereguleert,
maar gemelde commissie vrugteloos is afgelopen, ten einde gemelde muldersknegt als nu in apprehensie moge
worden getrokken en ter geweldige in confinatie overgebragt. Hebben de Gedeputeerden mede na gehoort rapport der Gecommitteerden de capitain geweldige P. S. Schepel gelast de persoon van Hendrik van der Molen
muldersknegt op de Heerepoorten molen van Frans Gevers, met voorkennis van den possiderende dezer Stads
Municipaliteit in apprehensie te nemen, en ter geweldige in confinatie over te brengen, wordende de Gecommitterden van het Quartier met de Secretaris en assumtie van den Adv. Prov. Hoving verzogt en gecommitteert
denzelven als dan aldaar te examineren op rapport en word de Secretaris geauthoriseert dezen uit te langen zonder resolutie af te wagten.
1798, 12 februari. (in de marge: Garmt Derks den Eed gedaan). Toegang 1, inventarisnr. 207, fol. 609 + verso
Lunae den 12 Februarij 1798.
Wort in actis geteikent dat Garmt Derks als nieuws aangestelde chercher bij de molen te Bedum benevens
deszelvs huisvrouw Trijntje Jacobs om mede geduirende het leven van haar man als Cherchersche te fungeren,
het declaratoir vervat in de publicatie van den 16 Julij 1795, benevens den Eed van Zuiveringe en den Eed op het
ambt staande op heden in handen van de Secretaris Alberda hebben afgelegt.
1798, 17 februari. (in de marge: rapport nopens de gehoudene commissie met de molenaar Frans Gevers). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 615 + verso
Saturni den 17 Februarij 1798.
Gehoort het rapport der Gecommitteerden tot de Zaken van de Stad en het Hunsingo Quartier als hebbende ter
voldoeninge aan de resolutie van den 15 dezer op heden morgen staande vergadering de molenaar bij de
Heerepoorten molen Frans Gevers. Welke zich thans nog in de commissie kamer praesent behoud voor zich in
commissie verstaan, en op politien door den Advocaat Fiscaal overgegeven en op heden met eshibitie getekent
afgehoort, nopens het voorgevallene aan de Heerepoorten molen op den 23 Januarij laestleden. Waarop gedelibereert zijnde. Is verstaan den capitain geweldige P. S. Schepel te gelasten opgemelde Frans Gevers ter zake van
het voorgevallene op dien datum ter geweldige in confinatie over te brengen, wordende de Gecommitteerden van
het Quartier met de Secretaris verzogt en gecommitteert met assumtie van den Advocaat Fiscaal Hoving denzelve aldaar te examineren op rapport.

1798, 19 februari. (in de marge: rapport van den Adv. Fiscaal nopens de bevindinge aan de Heerepoorten molen). Toegang 1, inventarisnummer 207, fol. 616 verso + 617
Lunae den 19 Februarij 1798.
Door den Advocaat Fiscaal Hoving ter vergaderinge zijnde gerapporteert, dat op den 17 dezer ter voldoeninge
aan de acte van dien datum de Heerepoorten molen hebbende gevisiteert met assumtie van de commies Wernink
de deuren aan de westkant, zeer oud en slegt had bevonden, zo dat dezelve niet konden gesloten worden, gelijk
daaraan dan ook geen slot was, zijnde de deur aan de oostkant ook zwak en slegt bevonden, doch zo dat dezelve
konde gesloten worden. Is na gehoudene deliberatie verstaan de mulder Tonnis Bolman mits dezen te gelasten
gemelde deuren met alle mogelijke spoed, uiters voor den afloop dezer week en tot genoegen van de commies
Wernink op eene voldoende wijze te ver---- of herstellen. Welke ten dien einde daar op het nodige toeverzicht

205

zal moeten nemen, en zodra het zelve zal zijn verrigt aan den Praesiderende van het collegie benevens de Advocaat Fiscaal Hoving daarvan rapport zal moeten doen.
1798, 21 mei. Toegang 3, inventarisnummer 1
Maandag den 21 Maij 1798.
Door de Gecommitteerden in het 1ste Departement zijnde gecommuniceert, dat de chercher bij de moolen te
Woltersum Jan Smeenck als in wiens verzoek van ontslag van dien post, den 16 dezer ten dezer Tavel pro ut
jacet was gedifficulteerd, zich wederom ten dien einde bij dat Departement hadde vervoegd, en dat hetzelve als
toen het verzochte ontslag hadde geaccordeert, zo is wederom in diens plaats tot chercher te Woltersum verkozen
en aangesteld de Burger Berend Eppes, hebbende dezelve als aangestelde chercher bij de molen te Woltersum de
verklaring op de ambtenaren gedecreteert gedaan en vertekend, in de belofte op zijnen post afgelegd.
1798, 9 juli. Toegang 3, inventarisnummer 1
Maandag den 9 Julij 1798.
Ad idem over den requeste van J. Lollema, verzoekende met de Post van chercher bij de Oosterpoorter molen te
worden begunstigt. Gesteld in handen van de Gecom.den tot het 1ste Departement tot derzelver informatie.
1798, 17 juli. Toegang 3, inventarisnummer 1
Dingsdag den 17 Julij 1798.
Gedelibereerd zijnde over het request van Lourens Patein verzoekende met de Post van chercher bij de Oosterpoorten molen te worden begunstigt. Gesteld in handen van de Gecommitteerden tot het eerste Departement tot
derzelver informatie.
1798, 19 juli. Toegang 3, inventarisnummer 1
Donderdag den 19 Julij 1798.
Gedelibereerd zijnde over den request van H. Kluen versoekende met de Post van chercher bij de Oosterpoorten
molen te worden begunstigt. Gesteld in handen van de Gecommitteerden tot het eerste Departement tot derzelver
Informatie.
1798, 23 augustus. Toegang 3, inventarisnummer 1
Donderdag den 23 Augustus 1798.
Gedelibereerd zijnde over het request van J. Smallenbroek chercher bij de molen te Wetzing versoekende wegens zijner hoge Jaren en getrouwe waarneming van zijne Post met behoud van een ordentlijk pensioen van zijne
bediening te worden ontslagen, of anderzinds om redenen daarin vermeld naar de molen te Midwolda bij de
Leek te worden verplaats.Gesteld in handen der gecommitteerden tot het eerste departement op Rapport.
(Jan Smallenbroek, o.a. chercher te Leek, is gedoopt op zondag 8 oktober 1724 te Kropswolde (Gr), is overleden
op maandag 26 oktober 1807 te Ezinge (Gr). Jan werd 83 jaar.)
1798, 4 oktober. Toegang 3, inventarisnummer 2
Donderdag den 4 October 1798.
Gedelibereerd zijnde over den Request van Roelf Feringa, versoekende met de Post van chercher bij de molen te
Appingadam te worden begunstigd. Is gesteld in handen der gecommitteerden tot het eerste departement tot
derzelver naricht.
Gedelibereerd zijnde over den requeste van Aaltje Pieters wed. Feije Cornellis in leven chercher bij de Oosterpoorten molen, versoekende uit hoofde van hare bekrompene omstandigheden met een wekelijksche toelage te
worden begunstigt. Heeft het Intermediair Administratie Bestuur in het gedane verzoek gedifficulteerd.
1798, 11 oktober. Toegang 3, inventarisnummer 2
Donderdag den 11 October 1798.
Gedelibereerd zijnde over den requeste van Johannes Lollema versoekende als chercher bij de molen te Appingadam te worden geplaats. Gesteld in handen der gecommitteerden tot het eerste departement tot derzelver naricht.
1798, 19 november. Toegang 3, inventarisnummer 2
Maandag den 19 November 1798.
Gedelibereerd zijnde over den requeste van Hinderkien van der Vlag weduwe van wijlen den Burger Hinderk
Holthuis, in leven chercher bij de molen te Hellum, versoekende met haar zoon in de gem.de Post van wijlen
haar Eheman te blijven continueeren. Heeft het Interm. Adm. Best. goedgevonden en verstaan hetzelve te stellen
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in handen van den Advocaat Fiscaal Hoving, en de administratoren der Gemene Landsmiddelen ten einde de
vergadering deswegens te dienen van consideratien en advies.
1798, 19 november. Toegang 3, inventarisnummer 2
Dingsdag den 20 November 1798.
Gedelibereerd zijnde over het request van Arend Harms, versoekende met de Post van chercher bij de molen te
Siddebuuren te worden begunstigd. Gesteld in handen van de gecommitteerden tot het Eerste departement tot
derzelver Informatie.
1798, 26 november. Toegang 3, inventarisnummer 2
Maandag den 26 November 1798.
Gedelibereerd zijnde over de ingekomene consideratien en declinatoir advies van de Advocaat Fiscaal Hoving en
de Administratoren der gemene Landsmiddelen, bij Resolutie van den 19den deser gerequireerd op den requeste
van Hinderkien van der Vlag weduwe van wijlen den Burger Hindrik Holthuis, in leven chercher bij de molen te
Hellum, versoekende met haar zoon in de gemelde Post van wijlen haar man te blijven continueeren. Heeft het
Interm. Adm. Bestuur daarin genoegen neemende in het gedane versoek gedifficulteerd, en voorts aan de gecomm.den tot het 1ste departement overgelaten om omtrent de begeving van die Post als na stijk te handelen.
1799, 21 januari. Toegang 3, inventarisnummer 2
Maandag den 21 Januarij 1799.
Gedelibereerd zijnde over den Requeste van Jacob Smit, versoekende met de Post van chercher bij de Zeepsiederij in dese Stadt te worden begunstigd. Is gesteld in handen van de gecommitteerden tot het eerste departement
om daarop het nodige reguard te slaan.
Gedelibereerd zijnde over den Requeste van Gerbrand Bleesma, versoekende met de Post van chercher bij de
Zeepsiederij in dese Stadt te worden begunstigd. Is gesteld in handen van de gecommitteerden tot het eerste
departement om daarop het nodige reguard te slaan.
Ad idem van E. van den Woude, versoekende ad idem. Is ad idem.
Ad idem van Michiel Swart, chercher bij de Heere Poorten molen, versoekende als chercher bij de Zeepsiederij
te worden geplaats. Is ad idem.
1803, 22 april. Toegang 734, inventarisnummer 370
Jelte Cornelis, chercher, en zijn vrouw Elisabet Alberts te Middelstum.
1805, 18 mei. Toegang 733, inventarisnummer 962
Jakob Willems, chercher, en zijn vrouw Corneliske Derks te Croddeburen.
1809, 4 december. Toegang 733, inventarisnummer 1005
H.W. Dijken, molenaar en chercher, en zijn vrouw Ceia Jans te Farmsum.
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Enige verklarende woorden
Accorderen - overeenkomen, overeenstemmen; bewilligen, toestaan.
Acquit - kwitantie, bewijs van ontvangst.
Ad usum jus habentium (habentis) - om te hebben tot hun gebruik; te mogen verkopen
Admitteren - toelaten, toegeven, vergunnen.
Allegeren - in rechte beweren, als bewijs in een proces aanvoeren.
Altereren - veranderen, verergeren.
Amplieren - uiteenzetten.
Apostille - kanttekening, naschrift.
Apprehenderen - vreezen, duchten; vatten, aanhouden, in hechtenis nemen.
Approbatie - goedkeuring.
Approberen - goedkeuren.
Assigneren - eene aanwijzing tot betaling geven
Assumtie - bijneming, aanneming, toeneming, toevoeging.
Attestatie - verklaring.
Besoigneren - werk, bezigheid, raadslaging.
Binnen gestaan - was aanwezig.
Casseren - ontzetten (van een ambt).
Cautie - borgtogt, onderpand.
Cesseren - ophouden, een einde nemen.
Comptoire - rekenkamer, schrijfkamer.
Condemneren - veroordelen.
Confinatie - gevangen zetten.
Confirmeren - bevestigen, bekrachtigen.
Consideratie - inzicht, overweging, nadenking.
Contenderen - tevreden stellen, genoegen doen; betalen.
Conveniëren - overeenkomen; aanstaan, passen, gelegen komen; betamen; welvoegelijk zijn.
Corremurbrander - Korremor, drank bereid met gistende kwitsekralen (lijsterbessen), in onbruik geraakt, toen in
de 18e eeuw de brandewijn opkwam.
Coucheren - te boek stellen, inschrijven.
Deficierende, deficiënt - tekortschietend, onvoldoende, ontoereikend.
Delogeren - verhuizen, verplaatsen.
Denuntieren, denunciëren - kennisgeven, aangeven, verklikken.
Departement - bevoegdheid.
Desisteren - afzien van, afstaan.
Desisteren - afzien van, afstaan.
Devoir - plicht, uiterste best, vlijt, naarstigheid.
Difficulteren - bezwaren maken.
Dimitteren, demitteren - ontslag nemen, afzetten, ontslaan (uit een post).
Disponeren - beschikken; regelen.
Dispositie - beschikking.
Dominica - zondag.
Eed van suiveringhe - De eed ie bij het aanvaarden van een ambt wordt afgelegd en waarbij men verklaart niets
gedaan te hebben wat bij wet verboden is om dat ambt te verkrijgen, m.n. dat men er geen steekpenningen voor
heeft gegeven.
Elucidatie - opheldering bij een tekst, toelichting.
Emaneren - uitvloeijen, uitgaan, afkomstig zijn; dit besluit emaneert van hem, hij is de oorzaak dat dit besluit
genomen werd; (ook) dit besluit is door hem genomen.
Emplojeren - aanwenden, gebruiken, gebruik maken van.
Examineren - onderzoeken, ondervragen; naauwkeurig beschouwen.
Expireren - vervallen.
Gebeneficeert; ter benefice van - ten voordele van.
Immediaat - onmiddellijk, rechtstreeks, zonder tussenkomst van een derde.
In factis - in facto - door de daad zelf, inderdaad.
Incommoderen - lastig zijn, - vallen, ongelegen komen, hinderen.
Inquireren - onderzoeken, ondervragen.
Insereren - laten opnemen, inlassen, invoegen.
Insinuatie - geregtelijke aanzegging.
Invigileren - vigileren: waakzaam zijn; oplettend iets nagaan.
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Iteratief - herhalend.
Jouisseren - het genot hebben van.
Jovis - donderdag.
Libereren - verlossen, vrijdag maken.
Lunae - maandag.
Malversatie - ontrouwe ambtswaarneming; verduistering van toevertrouwde gelden.
Martis - dinsdag.
Mercuri - woensdag.
Obedieren - gehoorzamen.
Obiit, obijt - overleden.
Obtineren - verwerven, behouden, verkrijgen.
Occasie - gelegenheid.
Petitionant - petitionaris, hij die een petitie indient,
Ponge - kleine zak. Punge, een kleine zak met koren.
Possessie - bezit, bezitting.
Praetext, pretext - voorwendsel.
Presteren - betonen, te weeg brengen, volvoeren, goed doen.
Privaat - gemak, toilet, wc.
Propositie - voorstel.
Provisie - voorraad (mondbehoeften).
Provisioneel - voorlopig, tijdelijk.
Redresseren - herstellen, herschikken.
Regres - regt van schadeverhaal.
Removeren - weg doen, uit de weg ruimen.
Renvoijeren - verzenden.
Requeste - verzoekschrift gericht tot de overheid over iets hinderlijks, onbillijks enz.
Requireren - betoog houden.
Resignatie - het afstand doen van een ambt.
Resolveren - oplossen, ontbinden; besluiten, vaststellen, bepalen.
Sabbathi - zaterdag.
Sequestra - een goed waarover geschil is dat aan een derde ter bewaring of behering wordt toevertrouwd totdat er
uitspraak over is gedaan.
Sequestreren - beslag leggen op.
Spoliëren - beroven.
Sufficant, sufficiënt - voldoende, toereikend
Suppleant - plaatsvervanger.
Suppliant - iemand die bij een autoriteit een verzoek(schrift) indient.
Suteneren, sustineren - beweren, aanvoeren.
Veneris - vrijdag.
Vermangelen - verruilen, verkopen.
Verponding - grondschatting, grondbelasting.
Vigileren - waakzaam zijn; op iets -, zich op iets bevlijtigen, oplettend iets nagaan.
Visitatie - onderzoek, bezoek.
Vordel - een vierde deel.

