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Aangestelde cherchers in de provincie Groningen 

in de periode 1629-1753 en 1788-1793 
 

 

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 Franse tijd. 

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 pagtenaren van het gemaal. 

Aan het eind van dit document is een verklarende woordenlijst opgenomen. 

 

 

Mercury den 24 Junij 1629  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 123           pag. 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  

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  

Ede Geerts als chercher bij den molen te ‘t Zandt onder bepaalde voorwaarden gecontinueerd. 

 

10 juli 1630 Beëdiging van cherchers in de stad. 

 

16 juli 1630 Beëdiging van een chercher bij den molen in den Oosterdwinger 

 

19 juli 1630 Beëdiging van een chercher bij de molen op ‘t Schuitendiep. 

 

24 juli 1630 Benoeming van een chercher te Zuidbroek. 

 

Martis den 3
e
 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 5
e
 Augusti 1630   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 124          pag. 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. 

 

Luna den 9
e
 Augusti 1630  

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 

Syn tot Cerchers gecomitteert ende geediget navolgende personen 

 Rewen Eppens tot Farmsum 

 Bartelt Hermans in den Dam 

 Peter Everts op ‘t Sant 
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 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 

 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 11
e
 Augusti (1630)  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 124           pag. 191 

Fredrick Udens aengenomen tot Cercher by die meule tot Stitswert. 

 

Venerie den 13 Augusti 1630                 pag. 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 124           pag. 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   

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   

Andries Ants tot Cercher by die meule op de Leeck gecomitteert ende geediget. 

 

Lunae den 23
e
 Augusti 1630   

Herman Lamberts is als Cercher aengenomen by St. Anna, waerop hy syn Eed heeft gepresteert. 

 

Martis den 24
e
 Augusti 1630   

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   

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 
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Saturni den 28. Augusti 1630   

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 

 

 

Luna den 30 Augusti 1630  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 124, pag. 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   

Herman Gerte is als Cercher bij de meule tot Uthuystermede geaccepteert waerop hy den behoorlycke eet heeft 

gepresteert. 

 

Saturni den 25
e
 September 1630   

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  Chercher benoemd te Den Andel. 

8 oktober 1630  Chercher benoemd te Marum. 

16 oktober 1630  Chercher benoemd te Noordwolde. 

18 oktober 1630  Chercher benoemd te Middelstum. 

27 oktober 1630  Ordonnantie verleend voor de betaling van den aannemer der cherchershuisjes. 

1 november 1630  Onderzoek gelast aangaande de klachten over de Cherchers van de molens in de stad. 

2 november 1630  Chercher benoemd te Garnwerd. 

12 november 1630 Chercher benoemd te Winsum. 

15 november 1630 Chercher benoemd te Loppersum, Woltersum, Rottum en Haren. 

20 november 1630 De Chercher van den molen te Oosternijland is den eed afgenomen. 

3 mei 1631  Chercher benoemd en beëdigd voor Oosternijland. 

31 augustus 1631 Den pachter van het gemaal gelast den chercher te Schouwerzijl diens tractement te 

betalen. 

25 oktober 1631  Dijcke Rijcken als chercher van den molen te Pieterburen. 

   Binnert Buwes beedigd als chercher van den molen te Opende. 

4 november 1631  Het chercherhuisje bij ”de drie meulen” te repareren. 

17 januari 1632  Cherchers aangenomen voor de molens te Siddeburen en St. Anna. 

19 april 1632  Chercher benoemd te Ezinge. 

21 april 1632  Pieter Lamberts als chercher te Grijpskerke ontslagen en hem “inhabylel” verklaart. 

28 juli 1632  Aan den 16 cherchers in de Oldambten zullen maten worden verstrekt. 

9 augustus 1632  Cherchershuisje bij de nieuwe molen te Sappemeer aan te besteden. 

Idem bij de nieuwe molen te Oldehove. 

25 september 1632 De cherchershuisjes te Farmsum, Termunten en Winschoten te repareren. 

20 oktober 1632 Opdracht aan den chercher te Zandeweer om de stormschade aan zijn huis te doen 

herstellen. 

21 mei 1633  Opdracht tot opname van herstellingen aan de chercherswoning te Westeremden. 

27 juni 1633 Apostille op een request van de cherchers te Winsum, Woldendorp en Trimunt om 

herstellingen aan hun woningen. 

13 juli 1633 Herstellingen te doen verrichten aan de cherchershuisjes bij de molens te Schildwolde, 

Siddeburen en Scharmer. 

13 augustus 1633 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. 

26 augustus 1633  Last tot reparatie aan het chercherhuisje in den Reijtdwenger. 
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31 december 1633 Benoeming en beëdiging van een chercher te Middelstum, Ulrum, Warffum, Leens en 

Meeden. 

13 februari 1634  Tjalling Egberts van Dokkum beëdigd als chercher te Noordhorn. 

14 april 1634  Apostille op een request van Henricus Alken, chercher in Bourtange, om een woning. 

9 mei 1634  Chercher bij den molen te Sappemeer beëdigd. 

19 mei 1634  Chercher voor Wagenborgen benoemd en beëdigd. 

2 juli 1634  Goedgevonden een reparatie aan het cherchershuis te Marum. 

29 juli 1634  Last tot reparatie aan de cherchershuisjes te Usquert en te Middelstum. 

26 augustus 1634 Opdracht aan den commies Mensenborch de cherchershuisjes in de stad te bezichtigen 

voor eventuele herstellingen. 

30 september 1634 Opdracht aan den commies Mensenborch het cherchershuis te Visvliet te doen 

herstellen. 

13 oktober 1634  Chercher benoemd voor de molen te Siddeburen. 

21 oktober 1634   Chercher benoemd voor de molen te Schildwolde. 

4 december 1634 Johan van der Sande benoemd en beëdigd als chercher bij de molen in de 

Poeledwenger. 

25 april 1636  Eite Pieters als Chercher benoemd voor Losdorp. 

10 september 1636 In den plaats van Freerck Jans is tot chercher te Westeremden benoemd Syrck 

Hendricx. 

17 september 1636 Abraham Jans in de plaats van Joris Arens, benoemd tot chercher aan den molen bij 

den Steentilpoort. 

10 oktober 1636  Jurgen Peters als Chercher benoemd bij de grote meulen te Noordbroek. 

1 december 1636  Otto Luitens als Chercher benoemd te Wehe. 

27 januari 1637  Edze Eppens als Chercher benoemd in Scheemderhamrik. 

31 januari 1637  Idem te Scharmer Jans Lambers. 

7 februari 1637  Hans Coerts benoemd tot chercher bij de molen te Delfzijl. 

5 mei 1637  De schoolmeester Cornelis Jacobs te Kolham tot chercher te Midwolda. 

12 april 1638  Johan Berents te Winsum benoemd tot chercher te Wetsinge. 

26 april 1638  Aelert Harmens benoemd tot hercher te Woldendorp. 

12 mei 1638  Jurien Lamberts gecontinueerd als chercher te Garnwerd. 

28 mei 1638  Roelof Alberts beedigd als chercher te Garnwerd. 

1 juni 1638 Idem Claes Everts, chercher bij de Nijenoordsche meule in zijn werk gecontinueerd. 

11 september 1638 Edskes Emmies benoemd als chercher te Midwolderhamrik. 

15 september 1638 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. 

27 december 1638 Cherchers benoemd bij de drie meulens en beedigd. 

29 december 1638 Claes Jans benoemd als chercher te Appingedam. 

25 januari 1639  Aiso Aisens als chercher benoemd bij de lutke moolen te Noordbroek. 

13 februari 1639  Tom Dercx benoemd als chercher te den Andel - tot 25-4. 

25 april 1639  Adriaen Jacobs benoemd als chercher te Stitswerd en Hendrik Harmens te den Andel. 

27 april 1639  De te den Andel benoemde chercher Hendrik Harmens beedigd. 

30 september 1639 Benoeming van Jan Reimers als chercher te Zandeweer. 

28 maart 1640  Willem Harmens als nije chercher benoemd en beedigd toe Slochteren.  

30 maart 1640  Peter Jacobs benoemd als chercher te Stedum. 

7 juli 1640  Verwisseling van cherchersstandplaatsen. 

28 september 1640 Beeediging van chercher Peter Hagins te Wagenborgen. 

21 november 1640 Hendrick Janssen als chercher benoemd voor Visvliet. 

7 december 1640  Emme Wijkens als chercher benoemd te Noordbroek. 

december 1640  Tot chercher te Midwolda benoemd Johan Potter. 

december 1640  De weduwe van den chercher te Marum voorlopig in dat ambt gecontinueerd. 

4 april 1642  Jan Willem benoemd tot chercher bij de olde meulen te Appingedam. 

18 juli 1642  Derck Cornelis chercher te Stedum aangesteld. 

1 augustus 1642  Jacob Hardebrink chercher te Leens benoemd. 

7 oktober 1642  Inplaats van Jantien Roelefs wordt Ubel Gerkes benoemd als chercher te Opende. 

8 oktober 1642 De cherchers Claes Ockens, Philips Wells en Jan van der Sande worden 

gewaarschuwd beter hun best te doen. 

4 mei 1643  Benoemd Crijn Luitiens tot chercher te Scheemderhamrik. 

22 juli 1643  Hendrik Geerts als chercher benoemd bij de molens tusschen A-poort en Cranepoort. 

15 augustus 1643 Het verzoek van Bonne Eggens, chercher te Beerta om uitstel van verwisseling met 

den chercher van Midwolde-Hamrik wordt goedgekeurd.  
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29 augustus 1643 Het verzoek van Adriaan Jacobs chercher te Stitswerd om aldaar te blijven, wordt niet 

goedgekeurd. 

21 oktober 1643  In plaats van Hendrik Bartels is Albert Ockens benoemd tot chercher te Woltersum. 

26 oktober 1643  Peter Crijns heeft de eed afgelegd voor chercher te Nieuwzijl. 

11 november 1643 Erasmus Beiler is benoemd tot chercher aan de molen achter de Prinsenstraat. 

14 november 1643 De weduwe van chercher Philips Wells wordt nog twee weken tractement toegekend. 

8 januari 1644  Peter Harmen is tot chercher te Noordbroek benoemd. 

5 juni 1644  Tot chercher te Noordbroek is benoemd Lubbert Derx. 

1 juli 1644 Popke Alberts, Koenders Koopman wordt benoemd tot chercher aan de molen bij de 

Kramerpoort. 

12 augustus 1644  De vrouw van de chercher, Hester Wolffins te Leens mag aanblijven als chercher. 

15 augustus 1644  Tot chercher benoemd te Middelstum Johan Holst van Uithuizen.  

15 januari 1645  Tot cercher te Wehe benoemd Hans Hansen. 

28 januari 1645  Tot cercher te Aduard benoemd Jurgen Schroeder. 29-1: eedsaflegging. 

30 april 1645  Tammo Jans is benoemd tot cercher van de Zuidermolen te Noorbroek. 

Idem Jacob Brands tot chercher benoemd te Rottum. 

3 mei 1645 De weduwe van Willem Jansen, cercher te Niehove, zal dit lopende jaar het 

cercherschap mogen waarnemen. 

7 mei 1645  Gerrit Jansen is benoemd tot cercher te Scharmer. 

4 juli 1645  Verplaatsing van enige cherchers in het Westerkwartier; volgt een lijst. 

12 juli 1645  Pachters van het gemaal Fivelingo vragen verplaatsing van twee cerchers. 

27 augustus 1645 Christiaen Titel als nieuwe chercher benoemd bij de molen bij de Ebbingepoort, onder 

conditie. 

13 november 1645 Het verzoek van Dewe Albers, weduwe van Jan Reens, cercher te Warffum. 

GS consenteren de suppliant bij provisie ende tot revocatie. 

7 januari 1646  Claes Edzes nieuwe chercher Termunten.  

1 augustus 1646 Tot een nijen cercher tot Warffum in plaats van verstorvene is gekoren Hend. 

Hoikens. 

9 november 1646  Wilderick Hayens nieuwe chercher te Eenrum. 

30 november 1647 Harmen Cornelis als nieuwe cercher gekoren te Usquert. 

11 maart 1648   Derck Tammens nieuwe chercher bij de molen te Marum. 

20 maart 1648  Popko Tammens nieuwe chercher bij de molen te Nijbert onder voorwaarden. 

21 april 1648   Claes Hermans nieuwe chercher bij de molen te Nijbert. 

30 mei 1648 Den chercher Derck Barelts bij de moelen op de Mieden verzoekt reparatie aan zijn 

logement. 

3 juni 1648 Ubel Gerckens cercher bij de moelen tot Calepende verzoekt reparatie aan zijn 

logement. 

7 juli 1648 Verzoek van Peter Tonnis cercher bij de molen tot Petersburen reparatie aan zijn 

logement. 

Idem Wessel Berents cercher bij de molen tot Ulrum. 

8 juli 1648  Heets Jansen cercher bij de molen tot Grotegast verzoekt reparatie aan het 

cherchershuis. 

12 juli 1648  Molenaar Peter Brants heeft de cercher Hendrick Hermans bij de molen te Den Andel 

beledigd. 

12 augustus 1648 De chercher Herman Everts te Bedum verzoekt reparatie van zijn provinciale cerchers 

logiment. 

14 augustus 1648 Herman Bruins chercher bij de moelen tot Garsthuizen verzoekt reparatie van zijn 

logiment. 

8 september 1648  Jan Willems chercher bij de moelen toe Siddebuiren verzoekt reparatie van zijn 

logiment. 

10 januari 1649 Op verzoek van de pachters van het gemaal is Jan Jansen tot chercher van de molen te 

Thesinge aangesteld. 

3 juli 1649  Toegestaan het cercherschap aan de weduwe van Pater Jacobs, gewezen cercher te St. 

Anna. 

25 september 1649 Tamme Geerts cercher bij de kleine molen te Noordbroek verzoekt om herstel aan zijn 

provinciale logement. 

 

Saturni den 21 Junij 1656                  pag. 264 
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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 30
e
 Maij 1657                   pag. 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. 

 

Luna den 6
e
 Julij 1657           pag. 546 Kantt: Berent Renekes Cercher gekoren  -  Muntendam 

 

Mercurij den 5 Augusti 1657           pag. 574 Hans Jansen Cercher gekoren - Nijehove 

 

Martis den 25 Augusti 1657                  pag. 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 30
e
 October 1657 pag. 649      Kantt: rep. an bedstede in’t cerchers logiment v. Jacob Adams 

 

Saturni den 27 Martij 1658                  pag. 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. 

 

Luna den 28 Junij 1658                   pag. 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 pag. 855    Kantt: G. Alberts Cercher gecoren bij de buijten meulen tot Winschoote 

 

Martis den 24
e
 Augusti 1658                 pag. 869 

Kantt: Jacob Dercx tot Cercher gecoren - bij de buijten meulen tot Winschoot 

 

Saturni den 4 Juny 1659                 pag. 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              pag. 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 4
e
 Augusti 1659   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 130         pag. 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   

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 

 

Saturni den 6 Januarij 1666  Kantt: Cerchers gecoren - Wagenborgen, Lutkegast, Catmis 

 

Luna den 8 Januarij 1666   Kantt: een Cercher gecoren - Zee-rijp 
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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  Kantt: Een Cercher gecoren - Lutkegast 

  

Saturni den 20e Januarij 1666    Kantt: Een Cercher gecoren - Appingedam 

 

Luna den 22 Januarij 1666    Kantt: Cercher eedt gedaen - d’eene meulen in Appingedam 

Kantt: Een Cercher gecoren - Schouwerzijl 

 

Martis den 30 Januarij 1666   Kantt: continuatie van een cercher - Woldendorp 

 

Mercury den 31 Januarij 1666  . Kantt: continuatie van Cercher - de eerste meulen van den Dam 

 

Jovis den 1 Marty 1666   Kantt: Een Cercher gecoren - Olde Hove 

 

Veneris den 16 Martij 1666   

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    

Kantt: verplaetsinge van Cerchers - Friesie meulen, Botterdiep, Ypen meulen 

 

Martis den 22 Maij 1666    Kantt: Cercherge gestelt - Noordtbroeck 

 

Luna den 11 Junij 1666    Kantt: Cercher gekoren - Noortbroeck 

 

Eodem Lunae den 25 Junij 1666    

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    Kantt: Cercher gekoren - Woldendorp 

 

Saturni 21 Julij 1666    Kantt: Cercher gestelt - Westerlee 

 

Jovis den 2 Augusti 1666   Toegangsnummer 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  

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. 

 

Luna den 10 September 1666  

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  

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  
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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. 

 

Jovis den 8 novembris 1666  

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. 

 

Luna den 22e februarij 1667  

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. 

 

Luna den 8 Julij 1667   

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  

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  

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  

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  

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. 

 

Luna den 4 November 1667  

De Heeren Gedeputeerden hebben tot Cercher van Rottum gekooren Jelte Jurriens, dewelcke daer op den 

behoorlicken Eedt heeft gepresteert. 

 

Veneris den 22 November 1667  Kantt: Cerchersche gecoren - Pieterburen 

 

Luna den 25 November 1667  Kantt: Cercher gekooren - by de molen ter A 

 

Martis den 10 December 1667  

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  Kantt: Cercher gecoren - Meeden 

 

Veneris den 13 Martij 1668  Kantt: Cerchersche gecooren - Houwerzijl 

 

Martis den 17 Martij 1668  

Kantt: verplaetsinge van Cerchers - Winschoten, Woldendorp, Muntendam, Westerlee 

 

Saturni den 21 Martij 1668  Kantt: Cercherche gecoren - Marum 

 

Mercurij den 15 Julij 1668  

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. 
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Veneris den 31 Julij 1668   

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. 

 

Luna den 19 january 1669   Kantt: Cercher gecoren - Cropswolde 

 

Jovis den 28 Januarij 1669  Kantt: Cercherche gecontinueert - by de meulen binnen Delfzijl 

 

Saturni den 20 Martij 1669  Kantt: Cercher gecooren - Zuidbroek 

 

Luna den 26 Aprilis 1669   Kantt: Cercher gecooren - Cropswolde 

 

Veneris den 28 Maij 1669   Kantt: Cerchersche gecontinueert - Winschoten 

 

Veneris den 9 Julij 1669   

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  

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  

Cerchers plaetse in den Dam geresigneert ende een ander weder gecoozen 

 

Luna 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 

 

Luna den 7 Februarij 1670  

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  

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  

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  

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. 

 

Luna den 30 Maij 1670   Kantt: Cerchersche gecoren - Haren 

 

Martis den 31 Maij 1670   

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. 
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Veneris den 17 Junij 1670   

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   

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. 

 

Jovis den 29 September 1670  

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  

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  

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. 

 

Luna den 14 November 1670   

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   

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  

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  

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  

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. 

 

Luna den 23 October 1671  

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  

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  

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  
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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  

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. 

 

Luna den 29 Aprilis 1672   

Adriaen Claesen niew gestelden Cercher bij de meulen tot Marum, heeft den eedt op sijn Ambt beraemt 

gepresteert. 

 

Martis den 4 Junij 1672   

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  

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  

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. 

 

Luna den 9 September 1672  

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  

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  

De Heeren Gedeputeerden continueeren de wed. van de Cercher tot Woltersum in de voorsz functie bij provisie. 

 

Luna den 25 November 1672     Toegangsnummer 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 13
en

 December 1672  

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  

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  

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  

De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Alberts met het Cercherschap bij de meulen tot Sandweer gebeneficeert, 

ende heeft voorts den eedt daer toe staende gepresteert. 
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Mercurij den 5 Martij 1673    Toegangsnummer 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  

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 

daerop den behoorlijcken eedt te presteeren. 

 

Veneris den 2 Maij 1673   

De Heeren Gedeputeerden hebben Jan Jansen Stoter met het Cercherschap bij de meulen tot Siddebuiren 

gebeneficeert, ende heeft daer op den eedt gepresteert. 

 

Luna den 12 Maij 1673  

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  

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  

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   

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   

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. 

 

Luna den 23 Juny 1673   

D’Heeren Gedeputeerden hebben in plaetze van de weggeloopene tot Cercher tot Noordtbroeck an de 

Zuidermole gestelt Jacob Hillebrants. 

 

Luna den 17 November 1673  

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  

D’Heeren Gedeputeerden hebben Gerrijdt Veranders tot Chercher bij de meulen naest aen den Timmerwerff 

aengestelt, dewelcke daerop den Eedt daertoe staende heeft gepresteert. 

 

18 December 1684  

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. 
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Vendris den 25 January 1689  

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. 

 

Luna den 27 January 1690   

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  

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. 

 

Jovis den 17. Februarii 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

De Heeren Gedeputeerden hebben Alle Jans Chercher tot S
t
 Anne geaccordeert, om zijne Cherchers plaetze aen 

Haijo Allershof te mogen transporteren. 

 

Sabbathi den 19. Febr. 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163  

-- hebben in plaetse van de overledene Gerrid Hindriks wederom tot Cherchersche bij de meulen op Delfzijl 

aengestelt Catharina Laman. 

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. 

 

Luna den 21. Februarii 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

De Heeren Gedeputeerden hebben Haijo Allershof aengestelde Chercher bij de meulen tot S
t
 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 S
t
 Anne toegestaan, vide 

desen supra. 

Alsoo Isebrand Stuijrwold als provisionele Chercher bij de meulen tot S
t
 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. 

 

Luna den 28 Februarii 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

Alsoo Focco Ebels als provisionele Chercher in de Beerta voor Arnoldus Segelaer den eed, daertoe staande, ter 

vergaderinge heeft afgelegt, is sulx geteijkent. 

 

Jovis den 10. Novembris 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

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. 

 

Luna den 14. Novembris 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 
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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. 

 

Luna den 5. Decembris 1718.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

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. 

 

Martis den 31 Januarii 1719.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

-- 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. 

 

Jovis den 2 Februarii 1719.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

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. 

 

Veneris den 3 Februarii 1719.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

Alsoo IJtien Lammers als provisionele Cherchersche bij de Meulen tot Leens den eed, daertoe staende, heeft 

gepraesteert, is sulx geteijkent.  

 

Jovis den 9 Februarii 1719.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

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. 

 

Martis den 21 Februarii 1719.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 163 

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 Gedep
den

 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. 

 

Veneris den 17 Martii 1719.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

De Heeren Gedeputeerden hebben in plaetse van de overledene Cherchersche bij de Meulen agter het Prov
le
 

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. 

 

Jovis den 6 Julii 1719.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Veneris den 29 September 1719.   

Op de vriewillige resignatie van Hindrik Jans Holtman, Hebben de Heeren Gedep
den

 in desselfs plaatze wederom 

tot Chercherse bij de meulen tot Ulrum aengestelt desselfs vrouw Agneta Holtmans, mids praesterende den eed, 

daartoe staande. 

 

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. 

 

Sabbathi den 11 November 1719.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 
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Op de vriewillige resignatie van Liske Hiddes, Chercherse bij de Meulen in de Scheemda; Hebben de Heeren 

Gedep
den

 in desselfs plaatze wederom tot Chercherse aldaar aengestelt haar dogter Almoet Harms, mids deselve 

den eedt, daartoe staande, aflegge. 

 

Luna den 13 November 1719  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

Alsoo Almoet Harms, als aengestelde Chercherse bij de Molen in de Scheemda; den Eed, daartoe staende, heeft 

gepraesteert, is sulx geteijkent. 

 

Mercurii den 17. Januarii 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

De commijs Provinciaal van Seeratt word gelastet om wegens reparatie aan het Cherchershuijs tot Stedum 

gedaen, betaelinge te doen. 

 

Martis den 20 Februarii 1720  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

- 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. 

 

Jovis den 13 Junii 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Veneris den 21 Junii 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 32 

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. 

 

Saturni den 22 Junii 1720.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Luna den 8 Julii 1720.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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 

delogneren, 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 V
r
 als Chercher en Cherchersche bij de molen op de Leke, ingevolge Staetsche 

Resolutie, den eed, daertoe staende, ter Vergaderinge hebben gepræsteert, is sulx geteikent. 

-- 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. 
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-- Wessel Meinders tot het Zant. 

-- Berend Hofman tot Beersterhamrik. 

-- Derk Roelefs tot . . . Finserwolt. 

-- Julius Mennes en V
r
 . . . 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 V
r
 tot Onderdendam. 

-- Geeerd Melis en sijn Vrouw tot Woldendorp. 

-- Ludolf Hollenberg en sijn V
r
 Suijdhorn. 

-- Matthias Backhoven . . . Farmsum. 

 

Jovis den 11. Julii 1720.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Lunae den 15. Julii 1720   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Jovis den 18 Julii 1720.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

Also Derk van Neercassel als nieuws aengestelde Chercher bij de molen tot GroteGast, den eed, daertoe staande, 

heeft gepræsteert, is sulx geteijkent. 

 

Jovis den 25. Julii 1720.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

Ter instantie der pagtenaeren van’t Gemaal word de Commis Prov
le
 van Seeratt geauthoriseert, om eene 

quantiteit koornmaten, soo bij eenige Moolens deficieren, en waervan het getall door den Advocaet Prov
le
 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. 
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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. 

 

Jovis den 1. Augusti 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Luna den 5. Augusti 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

-- Hermannus Tentink en desselfs vrouw Martjen Jans tot Wirdum. 

-- Tamme Rotmers en desselfs Vrouw Wypke Harms tot Slogteren. 

 

Jovis den 19. Septemb: 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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, 4 oktober (in de marge: eedt. Verplaetsing).  

Veneris den 4. Octobris 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

Alsoo Gerardus Oltman als nieuws aengestelde Chercher tot Farmsum den eed, daertoe staande, heeft 

gepræsteert, is sulx geteikent. 

 

Luna den 7. Octobris 1720  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Jovis den 10. Octobris 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Jovis den 17 Octobris 1720.   

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. 

 

Jovis den 24. Octobris 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Jovis den 31 Octobris 1720.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 164 

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. 

 

Martis den 7 Januarii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 
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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 wed
e
 tot Sauwerd ad idem. 

en de oude Chercher A. Tileman nae Stedum. 

 

Mercurii den 8. Januarii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Mercurii den 29. Januarii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Martis den 4 Februarii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Mercurii den 12 Februarii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Lubbert Arijs als Chercher bij de Meulen tot Westerembden den eed op het Ampt staende, ter 

vergaderinge heeft gepræsteert, is sulx geteijkent. 

 

Luna den 14 Februarii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Luna den 10 Martii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Martis den 11 Martii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 13 Martii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 20. Martii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Also Reinder Warners en desselfs V
r
 Hindrikjen Jans den eed als Chercher en Cherchersche tot Baflo hebben 

gepræsteert, is sulx geteijkent. 

Geesjen Berends den eed als Cherchersche tot S
t
 Anne. ad idem. 

 

Jovis den 27 Martii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Also Jannes Jansen als Chercher bij de Molen tot Wehe den eed, daertoe staande, heeft gepræsteert, is sulx in 

actis geteijkent. 

 

Martis den 1 April 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Jan Hindrix en desselfs Vrouw Meije Ebels den eed als Chercher en Cherchersche bij de molen tot 

Veendam hebben gepræsteert, is sulx geteijkent. 

 

Martis den 22 April 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 
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Veneris den 25 April 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Is in actis geteijkent, dat Jan Reinders Homan als Chercher bij de Molen tot Noordhorn den eed heeft afgeleght. 

 

1721, 1 mei (in de marge: eedt). Staat 2x vermeld.  

Jovis den 1 Maij 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Is in actis geteikent, dat Remmert Harms als Chercher bij de Molen tot Stedum den Eed, daartoe staande, heeft 

afgeleght. 

 

Jovis den 8 Maij 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Is in actis geteijkent, dat Jacob Claesen nieuws aengestelde Chercher tot Finserwolt, den eed, daartoe staande, 

heeft afgeleght. 

 

Jovis den 15 Maij 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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.  

 

Mercurii den 21 Maij1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

De Heeren Gedeputeerden hebben de verplaatzinge van de Chercher Jacob Claesen tot Finserwold nae de 

meulen in de Wildervank geaccordeert. 

 

Jovis den 12 Junii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Martis den 17. Junii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Is in actis geteijkent, dat Annegien Geerds Groen den eed als Cherchersche bij de Moolen omtrent het Tugthuis 

heeft afgeleght. 

 

Veneris den 20 Junii 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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).  

Luna den 23 Junii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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 delogneren. 

 

Jovis den 3 Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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 S
t
 Anne ad idem. 

-- Jan Peters en desselfs Huijsvrouw &c. tot Grijpskerk ad idem. 

 

Luna den 7 Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Herman Everds en desselfs huijsv
r
 als nieuws aengestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot 

Opende, den eed, daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent. 

 

Jovis den 10 Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 
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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. 

 

Luna den 14. Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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 S
t
 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. 

 

Jovis den 17 Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 24 Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Luna den 28. Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Wibe Harms en desselfs huijsv
r
 als aengestelde Chercher en Cherchersche bij de molen tot 

Uithuistermeeden den Eedt, daartoe staande, hebben gepræsteert, is sulx in actis geteijkent. 

 

Jovis den 31. Julii 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Albert Toormans als aengestelde Chercher bij de Moolen tot Garshuisen den eed, daartoe staande, heeft 

gepræsteert, is sulx in actis geteijkent. 

 

Jovis den 7. Augusti  1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Henricus Riemerink als aengestelde Chercher bij de molen in de Rijp den eed, daartoe staande, heeft 

gepræsteert, is sulx in actis geteikent. 

 

Jovis den 14. Augusti  1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Luna den 18. Augusti  1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Frerik Wiltens als aengestelde Chercher bij de Molen tot Wirdum den eed, daartoe staande, ter 

Vergaderinge heeft gepræsteert, is sulx in Actis geteikent. 

 

Jovis den 4. Septemb. 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Melle Martens als aengestelde Chercher bij de Moolen op het Zandt, den eed, daartoe staande, heeft 

gepræsteert, is sulx  geteikent. 

 

Luna den 8. Septemb. 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Jan Willems als aengestelde Chercher bij de Molen in de Scheemda den eed, daartoe staande, heeft 

gepræsteert, is sulx in actis geteikent. 

 

Jovis den 18. Septemb. 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Ter instantie van de pagtenaren van het Gemaal in het Fivelingo quartier, Hebben de Heeren Gedep
den

 de 

verplaatsinge van Wessel Meinders Chercher bij de molen van het Zant nae de molen van Woltersum 

geaccordeert. 

 

Luna den 29. Septb. 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 
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Also Claas Derks als aengestelde Chercher bij de Molen tot Stedum, den eed, daertoe staande, heeft afgelegt, is 

sulx geteikent. 

 

Jovis den 2 Octob. 1721.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Martis den 14 Octob. 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 13 Novembris 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

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.. 

 

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. 

 

Jovis den 20 Novembris 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 4 Decemb. 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Oesebrand Bruins den eed als Chercher bij de molen tot Midwolde in den Oldampte heeft gepræsteert, is 

sulx in actis geteijkent. 

 

Luna den 15 Decemb. 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Mercurii den 31 Decembris 1721.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 8 Januarii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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 32
e
 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. 

 

Jovis den 15 Januarii 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Peter Feikes als Chercher bij de Moolen tot Thesinge den eed heeft afgelegt, is sulx geteijkent. 

 

Martis den 10 Februarii 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

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. 

 

Jovis den 19 Martii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Jannes Baukes den eed als Chercher bij de moolen tot Opende heeft gepræsteert is sulx in actis geteijkent. 
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Luna den 27 April 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 165 

Alsoo Roelf Sickes den eed als Chercher bij den molen tot Baflo heeft gepræsteert, is sulx in actis geteijkent. 

 

Luna den 4 Maij 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Alsoo Jannes Heijns als Chercher bij den Meulen tot Midwolder Hamrik den eed, daartoe staande heeft 

gepræsteert, is sulx geteijkent. 

 

Jovis den 28 Maji 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 11 Junii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Also Annegien Hindrix Cherchersche bij de Moolen tot Lutke Gast den eed daartoe staande heeft gepræsteert, is 

sulx geteijkent. 

 

Jovis den 18 Junii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 Ged
e
 en is deselvige des daags kosten geadjudiceert, blijvende Casper Bijlevelt ten opsigte van de 

interrogatoria salvs regtens. 

 

Martis den 30 Junii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Luna den 6 Julii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 

 

Jovis den 9 Julii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 

 

Luna den 13 Julii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

De Heeren Gedeputeerden 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. 

 

Jovis den 16 Julii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 wed
e
 van Cornelis Gaijkes den eed als Chercherse bij den moolen tot Wetsinge heeft, ad 

idem 
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Luna den 20 Julii 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van den pagtenaeren van het Gemaal 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. 

 

Jovis den 6 Augusti 1722.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 13 Augusti 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Luna den 17 Augusti 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

(in de marge: refer ad Luna 3 Aug
ti
 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. 

 

Luna den 31 Augusti 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Actum Jovis den 17 Septembris 1722. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 24. Septemb. 1722  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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.  

 

Martis den 6. Octob. 1722   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Also Harmke Roelefs weduwe van Eijse Alberts den eed als Cherchersche bij den molen tot Woldendorp heeft 

gepræsteert, is sulx in actis geteijkent,  

 

Jovis den 8. Octob. 1722   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Mercurii den 14. Octob. 1722  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 
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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. 

 

Jovis den 15. Octob. 1722   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Alsoo Jan Willems als Cherchersche bij de Hooge meulen tot Winschoten aengestelt, den eed, daartoe staande, 

heeft gepræsteert, is sulx in actis geteikent.  

 

Mercurii den 28 Octob. 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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.  

 

Mercurij den 4 Novemb. 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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.  

 

Jovis den 19 Novemb. 1722.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Also Eijso Cost als Chercher bij den molen tot Delfzijl aangestelt, den eed daar toe staande heeft gepræsteert is 

sulx in actis  geteijkent. 

 

Martis den 1 Decemb. 1722  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Also Luijtien Geerds als Chercher bij den molen op’t Oosternijeland angesteld, den eed daar toe staande heeft 

gepræsteert, is sulx geteijkent. 

 

Luna den 21 Decemb. 1722  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Sabbathi den 16 januarii 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Luna den 25 Januarii 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Mercurij den 27 Januarii 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Is in actis geteijkent dat Jan Teerling als nieuws angestelde Cherchers tot Usquert den Eedt daar toe staande 

heeft afgelegt. 

 

Jovis den 4 Febr. 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Is in actis geteijkent dat Geert Harmens als nieuws angestelde Chercher in’t Beerster Hamrick den Eed daar toe 

staande heeft afgelegt. 

 

Mercurij den 10 Febr. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Is in actis geteijkent, dat Harmannus Alberts als nieuws angestelde Chercher in de Beerta den Eed daar toe 

staande heeft afgelegt. 

 

Luna den 15 Febr. 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Also Pieter Tjarks als Chercher tot Delfzijl den Eed ter Vergaderinge heeft gepræsteert is sulx in actis  

geteijkent. 

 

Mercurij den 10 Martij 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 
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Jovis den 18 Martij 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Martis den 6 April 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis Den 15 April 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 29 April 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 3 Junij 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Also Oesebrant Bruijns als nieuws angestelde Chercher in Midwolda den Eed  ter Vergadering heeft afgelegt is 

sulx in actis geteijkent. 

 

Mercurij den 30 Junij 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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.  

 

Jovis den 8 Julii 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Luna den 12 Julii 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

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. 

 

Jovis den 15 Julij 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 geaccord
t
 

-- Van de Chercher van de Meden, Van Dijk genaemt, na Woldendorp ad idem. 

-- Van de Cherchersche van Woldendorp Harmtjen roelfs na Wagenborgen ad idem. 

 

Jovis den 22 Julij 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 29 Julij 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Mercurij den 11 Aug. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 
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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. 

 

Jovis den 12 Augustij 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de Pagtenaren van’t gemael in’t Westerq
r
 Peter Douwes tot 

Cherchersche bij de molen tot Grotegast aangestelt dewelke voorts den Eed ter Vergadering heeft afgelegt. 

 

Luna den 16 August. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 19 Augustij 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 16 7br. 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

Is in actis geteijkent dat Frederick Wiltens Wed. als Chercherse van S
t
 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. 

 

Luna den 27 Septembr. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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 Huisv
r
 Anna Harkema welke beijde voorts 

den eed ter vergadering hebben gepræsteert. Jan wordt op 12 april 1724 vermoord. 

 

Jovis den 11 8br. 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Jovis den 14 October 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

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. 

 

Mercurij den 20. October 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

De Commijs Provinciaal wordt gelastet te besorgen, dat een kleijne plaete werde geplaetset in de Cherchers 

Woninge van Aldert Jans bij het kleijne Poortjen. 

 

Luna den 25 8br. 1723.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 166 

De Heeren Gedeputeerden hebben ter instantie van de pagtenaren van’t Gemael in’t Fivelingo Q
r
 tot Chercher tot 

Garshuisen aengestelt eener Sijmon Claesen, dewelke den Eed voorts ter Vergadering heeft affgelegt. 

 

Jovis den 4 Novemb. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Luna den 15 Novemb. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Mercurij den 17 Novemb. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 
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Jovis den 2 Decemb. 1723.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteijkent dat Peter Geerts als Chercher bij de molen in Scheemder Hamrick den Eedt daar toe staende 

ter Vergaderinge heeft  afgelegt. 

 

Martis den 4 Januarii 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Alsoo Trijntje Jacobs als Cherchersche bij de molen tot Suidhorn den Eedt daar toe staande heeft gepræsteert is 

sulx in actis geteijkent. 

 

Jovis den 17 Febr. 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Luna den 21 Febr. 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 9 Martij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteickent dat Derck Roelefs als nieuws angestelde Chercher tot Houwerzijl, den Eedt daar toe staande 

heeft affgelegt. 

 

Veneris den 28 April 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 4 Maij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 8 Junij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Luna den 12 Junij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteickent dat Harm Jans als Chercher bij de molen in Veendam, den Eedt daar toe staande ter 

Vergaderinge heeft afgelegt. 

 

Veneris den 30 Junij 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Also Harm Geerts als angestelde Chercher in de Beerta, den Eedt daer toe staande ter Vergaderinge heeft 

afgelegt, is sulx in actis geteickent. 

 

Jovis den 6 Julii 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Luna den 10 Julij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 
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Jovis den 27 Julij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteikent dat Jan Christoffers als angestelde Chercher tot Cropswolde, den Eedt daar toe staende heeft 

affgelegt. 

 

Luna den 31 Julij 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 3 Augustij 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteikent dat Jannes Heijnes nieuws angestelde Chercher in de Beerta den eedt daar toe staande heeft 

gepræsteert. 

 

Jovis den 24 Augustij 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 31 Augustij 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 14 September 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Luna den 25 September 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 28 September 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 5 October 1724.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteikent dat Harm Onneken als nieuws angestelde Chercher tot Westerlee, den Eedt daar toe staande 

ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Martis den 17 October 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteikent dat Steven Jemmes als nieuws angestelde Chercher tot Cloosterbuiren, den Eedt daar toe 

staande ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Jovis den 19 October 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Door de Advocaat van Nanne Nannens ter Vergaderinge sijnde versogt dat eener Steven Jemmes op gisteren als 

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. 

 

Martis den 24 October 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Luna den 30 October 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 
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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. 

 

Luna den 13 November 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

Is in actis geteikent dat Focko Mensens als nieuws angestelde Chercher in Veendam, den eedt daar toe staande 

ter Vergaderinge heeft afgelegt. 

 

Jovis den 30 November 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

In de Sake tusschen Martijn Brouwer impetrant @ Carel Winshemius Chercher tot Marum Gedaagde, is verstaen 

dat de gedaagde bij breuke sal worden geciteert. 

 

Martis den 12 December 1724.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 167 

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. 

 

Jovis den 5 April 1725.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Luna den 9 April 1725.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Jovis den 19 April 1725.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteijkent dat Jan Peters als nieuws angestelde Chercher op Uithuistermeeden, den eedt daar toe 

staande ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Luna den 14 Maij1725.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Luna den 16 Julij1725.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteijkent dat Tallina Huisinga Huisvrouw van Jan Stenhuijs den eedt als Cherchersche heeft affgelegt. 

 

Jovis den 23 Augusti 1725.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Bruins, als nieuws aengestelde Chercher tot Leens, den eedt daar toe staande ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Jovis den 18 October 1725.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteikent dat Geesjen Stuirs als nieuws angestelde Cherchersche tot Finserwolt, den eedt daar toe 

staande ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Luna den 29 October 1725.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Veneris den 21 December 1725.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Martis den 8 Januarij 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteikent dat Aeldert Jans als nieuws angestelde Chercher tot Garshuisen den eedt daar toe staende 

heeft afgelegt. 
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Martis den 5 Februarii 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteikent dat Abraham Uildriks als nieuws angestelde Chercher op de Leek, den eedt daar toe staande, 

ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Luna den 11 Februarii 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteikent dat Focko Mensens als nieuws angestelde Chercher tot Veendam den eedt daar toe staande 

ter Vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Martis den 12 Februarii 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Jovis den 21 Februarii 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Martis den 19 Martij 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Luna den 25 Martij 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

Is in actis geteikent dat Trijntjen Jurjens als nieuws angestelde Cherchersche in Scheemter Hamrik, den eedt daar 

toe staande ter vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Luna den 6 Maij 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Jovis den 9 Maij 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Luna den 20 Maij 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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 

Eedt daar toe staende ter vergaderinge heeft affgelegt. 

 

Luna den 24 Junii 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Luna den 8 Julij 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 
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-- 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. 

 

Luna den 5 Aug. 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Jovis den 15 Aug. 1726.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Jovis den 19 September 1726  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Jovis den 31 October 1726.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 168 

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. 

 

Luna den 16 December 1726  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 19 December 1726  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 20 Febr: 1727   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

- 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. 

 

Veneris den 21 Febr: 1727  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Luna den 10 Martij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Veneris den 4 April 1727   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 10. April 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 8 Maij 1727   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 
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Luna den 12. Maij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

De Heeren Gedeputeerden hebben de Verplaatsinge van Jan Bannink als Chercher bij de molen tot Schilwolde, 

na de molen tot Wagenborgen mits desen geaccordeert. 

 

Jovis den 15 Maij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 19 Junij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 10. Julij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

-- 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. 

 

Luna den 14 Julij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 17. Julij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

Is in actis geteikent dat Jan Spanjer als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Catmes den eedt daar toe 

staande heeft afgelegt. 

-- Jan Harms als Chercher in’t Scheemder Hamrik ad idem. 

 

Jovis den 24. Julij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

Door de Pagtenaren van het gemaal in’t Westerquartier sijnde versogt de approbatie van de anstellinge van Antje 

Tammes. 

 

Luna den 28 Julij 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 7 Augustij 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

Is in actis geteijkent dat Antje Tammes als nieuws angestelde Cherchersche bij de molen tot Marum, den Eedt 

daar toe staande heeft gepræsteert. 

 

Luna den 18 Augustij 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

Is in actis geteikent dat Harm Engberts als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Catmis den eedt daar toe 

staande heeft afgelegt. 

 

Jovis den 21 Augustij 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

Is in actis geteikent dat Jacob Harms als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Visvliet, den eedt daar toe 

staande heeft affgelegt. 

 

Luna den 1 Septemb: 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 2 Octob: 1727.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 
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Martis den 14 Octob: 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 6 November 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

  

Luna den 24 November 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 4 Decemb: 1727.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Luna den 12 Januarij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Martis den 13 Januarij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Martis den 20 Januarij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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 Gecom
den

 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. 

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. 

 

Martis den 27 januarij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Jovis den 11 Meert 1728.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Donderdagh den 18 Meert 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

Is in actis geteikent dat Jannes Heijns als Chercher bij de molen in de Wildervank den eedt daar toe staande ter 

Vergaderinge heeft afgelegt. 

 

Mercurij den 14 April 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 
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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. 

 

Jovis den 15 April 1728.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 169 

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. 

 

Luna den 3 Maij 1728.    Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Luna den 10 Maij 1728.    Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Jovis den 20 Maij 1728.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

Is in actis geteikent dat Lammigjen Gockes als nieuws angestelde Cherchersche tot Wetsinge den eedt daar toe 

staande heeft gepræsteert. 

 

Mercurij den 2 Junij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Jovis den 17 Junij 1728.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Donderdagh den 24 Junij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

Is in actis geteikent dat Berent Clasen, als nieuws angestelde Chercher bij provisie, tot Wetsing, den eedt daar 

toe staande heeft gepræsteert. 

 

Donderdag den 22 Julij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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 Gecom
den

 van de Stadt met de Secretaris. 

 

Luna den 9 Augustij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

De Heeren Gedeputeerden hebben Catharina Margareta Bennings als angestelde Cherchersche tot Garshuisen 

den eedt doen staven. 

 

Jovis den 19 Agustij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Jovis den 26 Agustij 1728.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Donderdagh den 25 November 1728. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

Ten versoeke van de Pagtenaren van het gemaal in de Oldambten, Hebben de Heeren Gedeputeerden Grietje - - - 

Wed
e
 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. 

 

Jovis den 27 Januarij 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

Is in actis geteikent dat Geert Fockes als Chercher bij de Oostermeulen tot Noortbroek den eedt daar toe staande 

heeft afgelegt. 
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Maandagh den 21 Februarij 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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 

geaccord
t
 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. 

 

Luna den 14 Meert 1729.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Donderdagh den 17 Meert 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

Is in actis geteikent dat Allert Berents als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Winsum, den Eedt daar 

toe staande heeft gepræsteert. 

 

Donderdagh den 5 Maij 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Woensdagh den 22 Junij 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Jovis den 28 Julij 1729.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

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. 

 

Donderdagh den 4 Augustij 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 170 

Is in actis geteikent dat Engbert Clasen als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Wetsinge, den eedt daar 

toe staande heeft gepræsteert. 

 

Jovis den 6 October 1729.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis geteijkent dat Trijntjen Jans als nieuws angestelde Cherchersche bij de molen tot Noortbroek den Eedt 

daar toe staande heeft gepræsteert. 

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. 

 

Donderdagh den 13. October 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Luna den 17 October 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Chercher Ariaan Jacobs van de Leek nae Opende mits desen geapprobeert. 

 

Vriedagh den 11 November 1729.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Donderdagh den 9 Februarij 1730.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Donderdagh den 16 Februarij 1730. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 
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Is in actis geteijkent dat Boeke Jans als nieuws angestelde Chercher in de Wildervank den Eedt daar toe staande 

heeft gepræsteert. 

 

Sabbathi den 4. Martii 1730.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis geteijkent dat Ariaan Hindriks als nieuws angestelde Chercher bij de molen tot Woldendorp den Eedt 

daar toe staande heeft gepræsteert. 

 

Luna den 1 Maij 1730.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis geteijkent dat Hijbe Franssen de Cherchers plaatse bij de meulen aen de     Poorte voor sijn Dochter 

Grietjen Hijbes sullende bedienen, den Eed daar toe staande heeft afgelegt. 

 

Jovis den 1 Junij 1730.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Donderdag den 14 September 1730. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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 September 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. 

 

Donderdagh den 19 Oktober 1730.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Alsoo Martien Coerts de Eedt als Cherchersche in de Wildervank heeft gepræsteert is sulks actus geteikent. 

 

Dingsdagh den 7 November 1730.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Wonsdag den 22 November 1730.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis getekent dat de nieuws aangestelde Cherchersche tot Thesinge Margien Jans wedue van Jan Haijes, 

den Eed daar toe staande heeft gepræsteert. 

 

Maandagh den 7 December 1730.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Luna den 22 Januarij 1731.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis geteikent dat Hindrik Jans Hogedoren den Eed als Chercher bij de molen in t Scheemster Hamrik, ter 

vergadering heeft afgelegt. 

 

Luna den 1 Februarij 1731.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis geteikent dat Wijja Schultens als Cherchersche van de molen tot Zuidbroek den Eedt daar toe staande 

heeft afgelegt. 

 

Luna den 9 April 1731.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Luna den 30 April 1731.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Maandag den 7 Maij 1731.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 
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Ter instantie van Jan Gerrits Woldijk en Consorten, Pagtenaren van het gemaal in het Westerquartier, Hebben de 

Heeren Gedep
den

 geadprobeert de anstellinge tot Cherchers van de molen tot Grotegast van Nanne Abels en 

Cornelliske Cornellis en deselve den Eed doen præsteren. 

 

Luna den 14 Maij 1731.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Donderdag den 24 Maij 1731.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

Is in actis geteikent dat de nieuws angestelde Chercher Adriaan Jacobs tot Garnewert den Eedt daar toe staande 

heeft afgelegt. 

 

Martis den 12 Junij 1731.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Donderdagh den 24 Julij 1731.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

Maandagh den 16 Julij 1731.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 171 

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. 

 

24 oktober 1731    Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

Also Tonnis Bouwes als Chercher tot Aduard den Eed heeft gedaan is sulx in actis geteekent. 

 

Donderdag den 6 December 1731. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

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. 

 

Dingsdag den 29 Januarii 1732.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

Is in actis getekend dat Jurrien Harms en desselfs huisv
r
 Dieuwertien Reinders, als nieuws aangestelde Chercher 

en Cherchersche tot St. Annen den Eed daar toe staande hebben afgelegt. 

 

Martis den 17 Junii 1732   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

Is in actis geteikend dat Catharina Jans als Bij Cherchersche bij de Molen tot Uithuisen den Eed daar toe staande 

heeft afgelegt. 

 

Luna den 21 Julij 1732.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

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. 

 

Luna den 18 Augustii 1732.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

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 delogneren. 

 

Donderdag den 19 Meert 1733.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 172 

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. 
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Donderdag den 30. April 1733.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

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. 

 

Luna den 20. Julij 1733.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

Is in actis getekend dat Hind. Scholte en desselfs huisvr. Corneliske Roelfs, als nieuws aangestelde Chercher en 

Cherchersche bij de Molen tot Nijkerk wegens de pagtenaar Jan Alb. Cock den Eedt daartoe staande ter vergad
e
 

hebben afgelegt. 

 

Jovis den 30. Julij 1733.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

De Heeren Gedeputeerden hebben op’t versoek van Jan Alb. Cock mede pagtenaar van ‘t Gemaal int Westerq
r
 

aangestelt tot Chercher en Cherchersche te Marum Hind. Wessels en Brechtien Louwens, die daar op den Eed ter 

Vergad
e
 hebben gepresteert. 

 

Dingsdag den 25 August 1733.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

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. 

 

Luna den 21 Septemb. 1733.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

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. 

 

Jovis den 24 Septemb. 1733.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

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. 

 

Maandag den 7. December 1733.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

Ter instantie van de pagtenaren van ‘t gemaal in het Hunsingo quartier Hebben de Heeren Gedep
den

 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. 

 

Saturdag den 20 Februar. 1734.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

De Heeren Gedeputeerden 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. 

 

Maandag den 10, Maij 1734.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

Is in actis geteikend dat Peter Tijmens als nieuws aangestelde Chercher bij de Molen tot Nieuwzijl den Eed 

daartoe staande heeft afgelegt. 

 

Martis den 1. Junij 1734.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

Is in actis getekend, dat Lammert Arnoldi als nieuws aangestelde Chercher bij de Molen tot Niehove den Eed 

daartoe staande ter vergaderinge heeft afgelegt. 

 

Vrijdag den 4. Februarij 1735.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

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. 

 

Woensdag den 16. Maert 1735.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 173 

Ter instantie van Jan Takens mede pagtenaar van ‘t Gemaal in de Oldampten, hebben de Heeren Gedep
den

 

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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 175  
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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   Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Dingsdag den 21 Maij 1737  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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 
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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. October1737  Toegangsnummer 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 

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. October1737  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Mercurii Den 19 Februari 1738  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 175  
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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. 

 

Luna den 21. April 1738   Toegangsnummer 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 

 

Luna den 5 Maij 1738   Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 
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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 

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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 
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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. 

 

Dingsdag den 25 November 1738  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 

delogneren. 

 

Maandagh Den 20 Julij 1739  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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. 
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Donderdagh Den 17 September 1739 Toegangsnummer 1, inventarisnummer  
(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. 

 

Maandagh Den 2 Novemb. 1739  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 Toegangsnummer 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 Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 
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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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Donderdagh Den 9 Junij 1740  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 Toegangsnummer 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 Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 177 
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(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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 178 

(in de marge: Cherchersche) 
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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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

(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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Woensdagh den 29 Novemb. 1741  Toegangsnummer 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. 

 

Maandagh den 12 Februarij 1742  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 
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Donderdagh den 29 Meert 1742  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 

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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 
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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. 

 

Donderdagh den 2 Augustij 1742  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 
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Maandagh den 5 Novemb. 1742  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 
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(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. 

 

- - - 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 
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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 

strijdig 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 180 
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(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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 180 

(in de marge: Provisionele Cherchersche te Delfzijl)  

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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 
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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  Toegangsnummer 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 

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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 



B. D. Poppen  -  Aangestelde cherchers in de periode 1629-1753 en 1788-1793  -  transcripties   55 

vergaderinge hebben gepraesteert. 

 

Donderdagh den 29 April 1745  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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 

Cherchers door desen authoriserende om de garste tot swijneten also te mogen laten passeren. 

 

Donderdagh den 29 Julij 1745  Toegangsnummer 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 Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 
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(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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 181 

(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. 

 

Maandagh den 13 December 1745  Toegangsnummer 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. 

 

Dingsdagh den 15 Februarij 1746  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

(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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 182 

(in de marge: Cherchersche)  
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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  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Luna den 13 October 1747  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Luna den 27 November 1747  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Luna den 29 April 1748  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Luna den 20 Maij 1748  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Luna den 3 November 1749 a meridie  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 183 

(in de marge: H. Hemmes als chercher ad idem)  
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- - - Hemme Hemmes en desselfs huisvrouw Hagt Ugteropts den Eed als provisionele chercher en Cherchersche 

bij de Spinhuis molen hebben afgelegt. 

- - - 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   Toegangsnummer 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. 

 

Jovis den 6 November 1749 a meridie   Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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. 

 

Luna den 10 November 1749  Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 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   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 183 

(in de marge: J. Mellis als chercher den Eed gedaan) 
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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  Toegangsnummer 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  Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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 Voorsch
n
. 

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). Toegangsnummer 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 

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). Toegangsnummer 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 
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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, 3 januari. (in de marge: chercherstractement pro hoc et nunc cesserende). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 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). Toegangsnummer 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. 

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). Toegangsnummer 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). 

Toegangsnummer 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 
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als tegenswoordig worden bevonden, te moogen bewoonen. 

 

1750, 9 maart. (in de marge: Bediende van de Geinteresseerden op ‘t gemaal Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 

 

1750, 24 maart. (in de marge: Bedienden van de Geinteresseerden op het Gemaal Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 
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1750, 2 april. (in de marge: Bedienden Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). 

Toegangsnummer 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 

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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). 

Toegangsnummer 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 
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). 

Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 184 

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). Toegangsnummer 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. 
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1750, 2 juli. (in de marge: Bedienden Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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 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). Toegangsnummer 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 
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 

 

1750, 23 juli. (in de marge: Bedienden der Geinteresseerden op het gemaal Eed). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 185 

Maandag den 27 Julii 1750   

Word in actis geteikent, dat Meike Datesen desselfs huisvrouw als bedienden van de Geïnteresserden 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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 185 

Maandag den 24 Augusti 1750 
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Word in actis geteikent, dat Jan Hindriks en desselfs huisvrouw als bedienden van de Geïnteresserden 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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, 16 oktober. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal verplaast). Toegangsnummer 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 

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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 185 
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Maandag den 16 November 1750 Jan Alberts 

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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 185 

Donderdag den 7 Januarii 1751   

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 

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). 

Toegangsnummer 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. 
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(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). Toegangsnummer 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. 

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). Toegangsnummer 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. 
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 

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). Toegangsnummer 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. 
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 185 

Maandag den 15 Februarii 1751 

Word in actis geteikent, dat Pieter Jacobs en desselfs huisvrou Hillegje Jans als Bedienden van de 

Administratoren 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 
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1750, 27 juli. (in de marge: Bedienden der Geïnteresseerden op het gemaal Eed). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 

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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 

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, 16 oktober. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal verplaast). Toegangsnummer 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 

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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 185 

Vrijdag den 30 October 1750  
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 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 

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) 



B. D. Poppen  -  Aangestelde cherchers in de periode 1629-1753 en 1788-1793  -  transcripties   76 

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). 

Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 

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. 
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1751, 19 januari. (in de marge: Bedienden der Administratoren wegens het gemaal Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 

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. 
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 185 

Woensdag den 15 Februarii 1751 

Word in actis geteikent, dat Pieter Jacobs en desselfs huisvrou Hillegje Jans als Bedienden van de 

Administratoren 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). Toegangsnummer 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. 
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1751, 20 Februari. (in de marge: Cherchersche Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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.  

Jovis den 25 Maart 1751 

Ciprianus Bootsma 

 

1751, 29 maart. (in de marge: De Molenaeren deser Stad gelast). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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 

daartoe staande in handen van de Secret. Wildervanck heeft afgelegt. 

 

1751, 5 april. (in de marge: Bediende van ‘t gemaal Eed). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 
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1751, 17 april. (in de marge: Molenaar en Chercher te Haren gelast). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). 

Toegangsnummer 1, inventarisnummer 185 

Luna 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 185 

Jovis den 9 September 1751 

De Heeren Gedeputeerden hebben op het versoek van de Administratoren der gemene Landsmiddelen 

goedgevonden 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). Toegangsnummer 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. 
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1751, 5 november. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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, 11 mei. Toegangsnummer 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 

van daar na Holland te mogen absenteeren. 

 

1752, 15 mei. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. 
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1752, 26 juni. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. 

 

1752, 14 september. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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 
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moolen tot Niehove in handen van de Secret. Laman heeft afgelegt. 

 

1752, 30 november. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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 

handen der Heeren Gecommitteerden tot de Stad en het Hunsingo quartier met de Secret. ten fine rapport. 

 

1753, 30 januari. Toegangsnummer 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. 
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Aangestelde cherchers in de periode 1788-1793 
 

 

1788, 3 april. (in de marge: Pieter Fiebes). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 203 - fol. 30 + verso 

Luna 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 

58 

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. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 79 verso + 80 + 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. 
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(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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 203 - fol. 82 

Luna 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. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 84 verso 

Luna 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). Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 188 verso + 119 + 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 

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. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 124 verso + 125 + 126 + verso  

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 
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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. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol 140 verso + 141 

Luna 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 Raadsheer Uchtman, als Drost der beide Oldambten, de nodige aanschrijvinge zal worden gedaan. 

 

1789, 5 februari. Toegangsnummer 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 
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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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 

216 verso    

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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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. 

naar deezer zaaken gelegenheid alleenlijk gecondemneert in de breuke van vier pr. groot. 

 

1789, 14 december. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 203 - fol. 294 + verso 

Luna 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 
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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. Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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.  

 

Luna den 7 Juny 1790.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 204 

Wort in actis geteikent, dat Harm Berends als Chercher te Stedum, den eed daartoe staande, in handen van den 

Secretaris Lewe heeft afgelegt. 

 

 

Luna den 4 April 1791.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 204 - fol. 177 

-- 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.  

 

Jovis den 14 April 1791.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 204  

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. 

 

Luna den 16 May 1791.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 204 

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. 

 

Luna den 27 Juny 1791.   Toegangsnummer 1, inventarisnummer 204 

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. 

 

Jovis den 22 Septemb. 1791.  Toegangsnummer 1, inventarisnummer 204 - fol. 240 

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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 204 - fol. 278 

Luna 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 
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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). Toegangsnummer 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. Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 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, 18 september. (in de marge: W. Egberts Zuithoff den eed als Chercher afgelegt). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 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). Toegangsnummer 1, 

inventarisnummer 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. Toegangsnummer 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. 
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1793, 5 juni. (in de marge: Tamme Reitz en Vrouw den Eed als Cherchers afgelegd). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 

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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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). Toegangsnummer 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. 

 

1793, 4 november 1793. Toegangsnummer 1, inventarisnummer 205 - fol. 339 verso 

Luna 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 1793. (in de marge: Rapport den Heeren Gecomm. van de Stad omtrent de Chercher bij de 

Spinhuis Molen). Toegangsnummer 1, inventarisnummer 205 - fol. 341 + verso 

Jovis den 7 Novemb. 1793.  
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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 1793. (in de marge: P. Koning en Vrouw den Eed als Chercher gedaan). Toegangsnummer 

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. 

 

 

 

 

Enige verklarende woorden 

 

Accorderen - overeenkomen, overeenstemmen; bewilligen, toestaan. 

Altereren - veranderen, verergeren. 

Amplieren - uiteenzetten. 

Apostille - kanttekening, naschrift. 

Approberen - goedkeuren. 

Assumtie - bijneming, aanneming, toeneming. 

Attestatie - verklaring. 

Besoigneren - werk, bezigheid, raadslaging. 

Casseren - ontzetten (van een ambt). 

Cautie - borgtogt, onderpand. 

Comptoire - rekenkamer, schrijfkamer. 

Condemneren - veroordelen. 

Confinatie - gevangen zetten. 

Consideratie - inzicht, overweging, nadenking.  

Coucheren - te boek stellen, inschrijven. 

Deficierende, deficiënt - tekortschietend, onvoldoende, ontoereikend. 

Denuntieren, denunciëren - kennisgeven, aangeven, verklikken. 

Departement - bevoegdheid. 

Desisteren - afzien van, afstaan. 

Difficulteren - bezwaren maken.propositie - voorstel. 

Dimitteren, demitteren - ontslag nemen, afzetten, ontslaan (uit een post). 

Disponeren - beschikken; regelen. 

Dominica - zondag. 

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. 

Expireren - vervallen. 

Gebeneficeert; ter benefice van - ten voordele van. 

Immediaat - onmiddellijk, rechtstreeks, zonder tussenkomst van een derde. 

Inquireren - onderzoeken, ondervragen. 

Insereren - laten opnemen, inlassen, invoegen. 

Insinuatie - geregtelijke aanzegging. 
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Invigileren - vigileren: waakzaam zijn; oplettend iets nagaan. 

Jouisseren - het genot hebben van. 

Jovis - donderdag. 

Luna - maandag. 

Malversatie - ontrouwe ambtswaarneming; verduistering van toevertrouwde gelden. 

Martis - dinsdag. 

Mercuri - woensdag. 

Obedieren - gehoorzamen.  
Occasie - gelegenheid. 

Praetext, pretext - voorwendsel. 

Presteren - betonen, te weeg brengen, volvoeren, goed doen. 

Privaat - gemak, toilet, wc. 

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. 

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. 

Veneris - vrijdag. 

Vigileren - waakzaam zijn; op iets -, zich op iets bevlijtigen, oplettend iets nagaan. 
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Dit document is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen  http://www.bdpoppen.nl    
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Meer informatie over de cherchers en de belasting 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 

 

Meer informatie over het boek is te vinden op: http://www.bdpoppen.nl/boek.html 
 


