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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 B.    8 Mei. 1632 – 30 Mrt. 1639.  Inv. nr. O.A. 192. 

 

 

De Apostillen van de stad Kampen zijn een verzameling folianten bestaande uit 21 

delen die zich bevinden in het Gemeente Archief onder Oud Archief [O.A.] inventaris nr’s. 
191 t/m. 211 en behelzen een periode vanaf 1624 t/m. 1809. 

Het werk bestaat uit een groot aantal rekesten – verzoek- of bezwaarschriften – die door de 

inwoners van de stad, alsmede de bewoners van het buitengebied, - wat onder de jurisdictie 

van de stad viel - werden gericht aan de Schepenen en Raad van Campen over iets hinderlijks, 

onbillijks of om derglijke gunsten te verwerven. Ook voor personen wonende buiten de 

jurisdictie van Kampen, die in de stad belangen hadden verworven, was het mogelijk een 

rekest in te dienen. De rekesten werden door  Schepenen en Raad voorzien van een apostille, 

een kanttekening met toelichting als antwoord op het verzoek, wat meestal gunstig uitviel. 

Door het bestuderen van de Apostillen krijgt men een aardige indicatie wat de mensen in deze 

periode van onze geschiedenis zoal bezig hield, en geeft als het ware het leven van alle dag 

weer. 

Het hierna volgende is getranscribeerd met het doel een indruk te geven naar de toen 

heersende schrijfwijze en zinsopbouw en dient mede als naslagwerk voor genealogisch en 

historisch onderzoek. Aangezien men  in het geheel niet konsekwent was in zijn schrijven -  

men schreef een naam of woord wel op twee of drie verschillende manieren in hetzelfde 

verhaal - wordt in dit werk verwezen naar de hierna volgende pagina’s, waar de ontwikkeling 
beschreven wordt van onze standaardtaal. De diverse handschriften zijn te raadplegen in het 

origineel, terwijl de mogelijkheid bestaat deze te kopiëren. Elk deel is voorzien van een index 

op persoonsnamen, alsmede een topografisch- en zakenregister, die verwijzen naar de 

nummering van de rekesten. Ook is opgenomen een reeks met de in deze periode 

voorkomende beroepen en functiën en een verklarende woordenlijst voor de niet alledaagse 

woorden. De woorden in de eerste kolom –in die verklarende woordenlijst- zijn exact zo 

weergegeven, als zij in de rekesten geschreven zijn, dit i.v.m. het zoekprogramma van de 

versie in het computerprogramma.  

Het geheel zou niet verwezenlijkt zijn zonder de inbreng van Kees Schilder en Jaap van 

Gelder die met hun kundigheid dit werk wisten aan te vullen en te voltooien, waarvoor mijn 

hartelijke dank. 

 

          Jan van Hulzen. 
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Nederlandse Taal. 

 

 

In de Middeleeuwen kende het Nederlands nog geen vaste spellingregels. Het Nederlands 

tussen 1150 en 1500, het Middelnederlands, was vooral fonetisch: men schreef de woorden 

zoals men ze hoorde. Het huidige land werd  toen bijvoorbeeld als lant geschreven, door de 

hoorbare t op het eind. Let wel op: het Middelnederlands was geen standaardtaal zoals het 

ABN van nu. Het is ‘slechts’ een overkoepelende term voor de dialecten die op dat moment in 

Nederland gesproken werden. 

Omdat verschillende mensen hetzelfde woord vaak net iets anders uitspreken, was er in de 

Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 

varianten voor. Het woord jaar spelde men zowel als jair of jar, maar ook als jaar. 

Wie schreef ging uit van wat hij hoorde. En wat hij hoorde werd beïnvloed door de regio 

waarin hij woonde. Er kwamen geen regels aan te pas. Toch was er in de Middeleeuwen al 

een bepaalde conventie ontstaan: schrijvers probeerden zich, ondanks hun regionale 

achtergrond, aan elkaar aan te passen. Ze probeerden het dialect op bepaalde punten te 

ontwijken en ze lieten zich daarbij beïnvloeden door het westen van Nederland. Daar 

bevonden zich de politieke en economische macht. Bij de vorming van een eenheidstaal 

worden zij nu eenmaal als voorbeeld gebruikt: je probeert te schrijven en te praten zoals de 

machthebbers dat doen. 

Pas later in de Middeleeuwen ontstaat er belangstelling voor de volkstaal. Tot dan toe was het 

Latijn steeds het middelpunt geweest: dat was de taal van de geleerden en dus belangrijk. 

Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment 
veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen 

steeds meer de behoefte om hun werk te verspreiden, ook onder het volk. Om de werken 

algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam 
maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze 
spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van 

de standaardtaal. 

De rommelige spelling uit de Middeleeuwen wordt in de eeuwen daarna steeds meer 

eenvormig. Men ziet in dat het gebruik van verschillende woordvormen naast elkaar onhandig 

is en langzaam maar zeker vallen er bepaalde varianten af. Voor een deel verliep dit proces 

vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 

Taalgeleerden gingen zich steeds meer bezighouden met de beregeling van zowel de spelling 

als de grammatica. Ze vonden dat de volkstaal de laatste eeuwen zo verwaarloosd was dat de 

taal opnieuwd opgebouwd diende te worden. Als voorbeeld werd het Latijn gekozen, omdat 

dat tot dan toe de belangrijkste schrijftaal was. Daardoor werd bijvoorbeeld het al in onbruik 

rakende Nederlandse naamvalssysteem aangepast aan het Latijnse systeem en werd het weer 

streng toegepast in de schrijftaal. 

Bij de opbouw van de moedertaal speelden vervolgens twee processen een belangrijke rol, 

namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 

Door de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Val van Antwerpen (1585) was er in 

Nederland een gevoel van nationaal bewustzijn ontstaan. Dat zorgde ervoor dat steeds meer 

schrijvers het Nederlands verheerlijkten tot een bijna heilige taal. In verschillende werken 

werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 

de taal zo bijzonder, dat ze niet begrepen waarom ze in het dagelijks leven zo weinig gebruikt 

werd. Om die reden riepen schrijvers dan ook op tot opbouw van de taal. Er moest 

bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep 
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tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 

een van de eerste uitgebreide grammatica’s. 
Bij een Nederlandse standaardtaal hoorden geen buitenlandse woorden. In de loop van de tijd 

waren er echter steeds meer Franse en Latijnse woorden in het Nederlandse terecht gekomen. 

De taal moest dus worden gezuiverd van deze zogenoemde bastaardwoorden. De woorden 

werden uit de woordenboeken verwijderd of ze werden vervangen door een Nederlandse 

variant. In het naamvalsysteem moest de Latijnse term singularis bijvoorbeeld plaats maken 

voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 

Ondanks de inspanningen die werden verricht rond de opbouw en beregeling van de volkstaal, 

laat een officieel vastgelegde spelling nog lang op zich wachten. Pas in 1804 krijgt Nederland 

een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 

In 1804 werd de spelling voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands officieel 

geregeld. In 1801 kreeg de taalgeleerde Matthijs Siegenbeek van de overheid de opdracht om 

een uniforme spelling op te stellen. Deze spelling verscheen onder de naam Verhandeling 

over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Een jaar 

daarna vatte hij deze voor het onderwijs samen in het Kort begrip en kwam hij met het 

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 

Siegenbeek vond dat de spelling in principe zo veel mogelijk gebaseerd moest zijn op de 

uitspraak en dat er niet te veel afgeweken moest worden van hoe er reeds gespeld werd. 

Bovendien wilde hij rekening houden met de principes als gelijkvormigheid. Dezelfde soort 

woorden moesten op dezelfde manier worden geschreven. Zo spelde Siegenbeek gebrekkig in 

plaats van gebrekig. Het meervoud van gebrek was namelijk gebrekken, vond hij. Het was 

immers ook gesprek naast gesprekken. Gebrekkig werd bovendien ook het meest gebruikt en 

het lag daarom voor de hand om daar niet van af te wijken. 

Een aantal beslissingen met betrekking tot de spelling Siegenbeek werden al genomen in 1777 

door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 

navolging van deze schrijver bijvoorbeeld voor de ij en de aa, in plaats van de y en de ae. 

Typische Siegenbeek-woorden zijn: vleijen, gooijen, kagchel, berigt, Junij, Dingsdag en 

Zaturdag. 

De spelling van Siegenbeek werd niet door iedereen even goed ontvangen. De grootste kritiek 

kwam van de schrijver Willem Bilderdijk (1756-1831), maar ook van latere romantici zoals 

Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’ 
(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’ 
vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef 

daarom niet strooijen maar strooien en niet lagchen maar lachen. Een aantal schrijvers 

volgden Bilderdijk, maar de rest van Nederland hield de spelling van Siegenbeek als richtlijn 

tot het moment van de nieuwe spelling: spelling-De Vries en Te Winkel in 1863. 

In de loop van de tijd was er bij taalkundigen een interesse ontstaan voor het samenstellen van 

een goed, volledig woordenboek. Er bestonden wel al soortgelijke werken, maar deze waren 

eigenlijk nooit populair geworden. Bovendien ontbraken veel woorden. In 1851 werd op het 

Taal- en Letterkundig Congres te Brussel daarom besloten om een gezamenlijk woordenboek 

van het Nederlands en het Vlaams te maken. De twee taalgeleerden Matthias de Vries en 

Lammert te Winkel zouden in de redactie plaatsnemen. Het zou uiteindelijk resulteren in het 

grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 

taal (WNT) in 28 delen. 

Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op 
dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied 

van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat 
voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de 

nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een 
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dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder 

de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het 

aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 

afwijken van hoe men nu schreef. Daarom bleven veel regels hetzelfde. In sommige gevallen 

werd er echter voor Bilderdijk gekozen. Het Siegenbeekse blaauw en vleyen wordt 

bijvoorbeeld vervangen door het Bilderdijkse blauw en vleien. Woorden als kaghel en lagchen 

worden in de spelling De Vries- Te Winkel kachel en lachen. Dit paste volgens de 

taalgeleerden beter bij de uitspraak van het woord en bovendien was de g-klank zo op 

dezelfde manier geschreven als de namen Jochem, Lochem en Mechelen. Naast de afweging 

van ideeën van Siegenbeek en Bilderdijk werden er ook nieuwe regels aan de spelling 

toegevoegd. Zo werd er oor het eerst expliciet aandacht besteed aan de scheiding van woorden 

van het afbreken: konin-gen of koning-en? Ook los of aaneenschrijven van woorden komt aan 

bod. 

Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al in1864 wordt 

de spelling verplicht voor de overheid en het onderwijs. In Nederland duurt dit veel langer. 

Pas na zes jaar wordt de spelling doorgevoerd in het onderwijs, de overheid volgt kort daarna. 

Maar niet iedereen kan zich achter de nieuwe spelling scharen: al snel ontstaat er een heftige 

spellingstrijd met als inzet vereenvoudiging van de spelling. Deze ‘oorlog’ eindigt pas met de 
spelling Marchant in 1934 en het verschijnen van het eerste Groene Boekje in 1954. 

       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 

 

   ______________________________ 
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O.A. 192. 1632 – 1639.  

 

 

1. Den viij (8) Maij Anno 1632, fol.1. 

Opt versuick van Clas Bartoltz deser Stadtz meijer opte Engmaren, te kennen gevende dat hij 

onder t retranchement vandie Coeburch an sijn gehuirde erve heft liggen campken landtz 

waertho hij geen in ofte uuijtwech en heft, ende derhalven versuickende durch het 

retranchemen eene insnidinge ofte wech te maecken mede tot gebruick desselves campkens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordienen den suppliant zijn versuick wegen die 

insnijdige vant retranchement tot een weghen te maecken, tot een in ende uuitweginge vant 

voorschreven Campken voor retranchement gelegen. 

 

 

2. Den 27 Maij Anno 1632, fol.1. 

Opt versuick ende voorstel van Derck Lambertz tot Bronnope, hoe dat hij an zijne gerechte 

weere soe hij anno 1620 den 27 decembris dat hij vanden wesen becommen heft wegen eenen 

ganck soe daer affgenoemen is groote schaede geleden, versuickende eenich verset ende 

affslach van zijne resterende coepenningen. 

Was geapost:  Schepenen ennde Raedt het vorstel van suppliant nae behoeren geexamineert 

hebbende, accordieren den suppliant, an zijne alnoch onbethalde coeppenningen van sijne 

gecofte weere tho muegen corten wegen zijne gepretendierde schaede thijen goltgulden eens. 

 

 

3. Eodem die [27 Maij 1632], fol.1. 

Alsoe Ds. Gerhardus Lindenhovius predicant tot Raelte eenen eersaeme Magistraet 

geoffereert heeft seeckere boeckxens geintituleert Geestlijcke wachwijser, soe hebben 

derhalven Schepenen ende Raedt hem vereert met twintich carels gulden uuit de 

ecclesiastique camer vanden E. Johan Jacobs Vene te ontfangen. 

 

 

4. Den leesten Maij Anno 1632, fol.1vo. 

Opte requeste van Lubbert Rijcksen stadts Gertruiden Gasthuijs meijer op Onen, versoeckede 

alsoe hij met consent ende voirweeten heeft getimmert opt voirschreven erve, dat ten allen 

tijden hem tot kennisse van goede mannen die costen dier angaende, ende voir die plantingen 

ende potingen, vergoedinge solde geschieden ter discretie van eenen eersaeme Magistraet, 

ende sulckx hem suppliant oick bereets bij appoinctement is geaccordeert dan tegenwoirdich 

verlecht is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen alnoch den suppliant in sijn petitie ende 

versoeck gelijck voir desen algereets oick geschiet is. 

 

 

5. Eodem die [31 Maij 1632], fol.1vo. 

Opte requeste van Sijmon Jansen Wijelemaecker, Gerrit Jacobs, Henrick Jansen, Henrick 

Albertz ende Bartholt Jansen, als burgen van Gerrit Jansen gewesene meijer op Pijpers 

Santgen oetmoedelicken versuickende ende biddende Schepenen ende Raedt seer 

gunstielicken believen willen also het voorschreven arve nu een goet huijerman heft, haer van 

haere burchtocht ende die resterende pachten die noch ande irste huire ende aner de 240 
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gulden jaerlix mochte misten ende deselve jaere leste jaeren comen te vervallen remittieren 

ende supplianten quitschelden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt op supplianten versuick ende vorgeven naer behoeren  

gelettet ende in consideratie genoemen hebbende, soe ordonnieren haer Ed. dat supplianten 

die onbethalde parthen vande vorige Cameners opte haer rekeningen gedaen hebben, tot den 

jaere 1630 toe incluis, bethalen sullen. ende sulx geschiet zijnde t ontlasten haer Ed: 

dienselven vande ander soe verschenen, als loepende jaeren, ende sal die pacht op den meijer 

gestelt worden. 

 

 

6. Eodem die [31 Maij 1632], fol.2. 

Andreas Princius proponent inde H Theologie voor de presentatie eenes boecks geintituleert 

Coeleste Ornamentum, uuijtte Eccklesiastique camer vereert vijff en twintich carels gulden. 

 

 

7. Eodem die [31 Maij 1632], fol.2. 

Opte requeste van Derck Jans, alias Derck Grijn genaempt, versuickende omb Goedtz Wille 

met die proeve in St. Geertruijden Gasthuis tho muegen versiehen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant bij provisie mette ordinaris 

proeve uuit voorschreven St. Geertruijden Gasthuis. 

 

 

8. Den 2 Junij Anno 1632, fol.2. 

Ds. Joanni Caio wegen het offereren van seecker boeckxen geintituleert hemelsche basuine, 

vereert twintich carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Jan Jacobs Vene te 

ontfangen. 

 

 

9. Eodem die [2 Junij 1632], fol.2. 

Opte requeste van beijde deser Stadts provoosten, verseuckende elck met een mantel 

begunstiget te worden. 

Was geapost:  Die heeren Cameners worden geauthoriseert om voir supplianten elck te laten 

maecken een mantel van packlaecken. 

 

 

10. Den 9 Junij Anno 1632, fol.2vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Vencoslaus Clementius den verdreven professor,  

begunstigen met twaelff carel sgulden uuit de ecclesiastique camer vanden E: Johan Jacobs 

Vene te ontfangen. 

 

 

11. Den 16 Junij Anno 1632, fol.2vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, op het versoecke van haer ecclesiastique meijer opt arve op 

Geers toe Oisterhessels gelegen wegen het timmeren van eene schuire op het voirschreven 

arve den selven geaccordeert met 102 carels gulden uuit de ecclesiastique camer de anno 

1631, 32 ende 33, t’selve an sijne pachten te moegen corten, als te weeten in ijder derselver 
camers te corten 34 carels gulden. Blivende dan voirts de voirschreven schuire te in 

eijgendoem rechte bij het voirschreven arve. 
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12. Den 23 Junij Anno 1632, fol.2vo. 

Opte requeste van Mr. Roloff Herms chirurgin versoeckende, alsoe hij anno 1627 den 12 Maij  

een arve ende wehre mit eenen anliggenden hoff inde Groenestrate, inden Lelien busch 

geheen gecooft heeft, van Hermen Peters constapels weduwe, waervan hij alnoch geen cessie 

is hebbende, niet ten staende die penningen ten vollen voldaen sijn, ende dan die voirschreven 

weduwe is uuit deser Stadt is geweesen ende niet en is toebecomen ende doch alnoch selver 

geen overdracht is hebbende, vande eerste vercoopersche Geertien Peters, dat oversulcken 

eenen eersaeme Magistraet gelive te verstaen, dat Geertien Peters Spelts an suppliant voir 

heeren Schepenen verschijnende, transport moege verleenen tot sijner goeder ende behoirlicke 

verwissinge. 

Was geapost:  Schepenenende Raedt accorderen, dat dese versochte cessie ende overdracht 

tot verseeckeringe vanden suppliant mooge gedaen worden. 

 

 

13. Den 10 Julij Anno 1632, fol.3. 

Edele, hoochachtbare, wijse, voirsinninge Groot gebiedende heeren, mijn heeren 

Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

An U hooch Achtbare is eerbiedich, hierbij vertoenende Joan Wijntges, deser Landtschap, als 

oock U hooch Achtbare Muntmeester ende onderdanige dienar in wat voegen, op anmaninge 

bij brieff van den 8 Junij an hem, van mijn heeren der Magistrats van Swoll, van sich met der 

Landtschaps Munts officine gemerckt harer Stadts beurte met deselve, met desen somer is 

angegaen, derwaerts te transporteren hij an U hooch Achtbare noch wat verwijlinge met 

sulckx heft versocht, alsoe hem daerop vertroostinge is geworden, van grootgunstige 

belivinge. Soe wanneer dat niet tot praeiudice ende kortinge demna, an haren tijt soude 

strecken, soe is het, dat uuit U hooch Achtbare ootmoedich komt biden, om soe grootgunstige 

versekeringe van neen, harer deels, als hij trostelicker hoope is, dat U hooch Achtbare selffs 

wel genegen sullen sijn toe te staen, met derselver goedertierenheit erwegende sijne tot Swool 

overleverde hier onder gestelde beswaernissen, dat doende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn verseuck, sonder dat het 

selve onse vrinden van Swolle, in haere seeven jaren praeiudicabel sal sijn. 

 

 

14. Den 14 Julij Anno 1632, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Wilhelmo Stephani soene, Robertus Stephani genaemt, 

wegen het dediceren van seeckere Theses, vereert met vijff en twintich carels gulden uuit de 

Ecclesiastique Camer in tempore vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

15. Den leesten Julij Anno 1632, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ verseuck van Dr. Wilhelmo de Spina medicinae Doctor, 

wegen het cureren ende visiteren van verscheiden crancke soldaten ende andere personen den 

selven eens begunstiget met vijff en twintich golt gulden uuit deser Stadts Camer de Anno 

1632 te ontfangen. 

 

 

16. Den 11 Augusti Anno 1632, fol.4. 

Op die requeste vande naegelatene weduwe van wijlen Hendrick Jansen Smitt, versoeckende 

gecontinueert te worden int werck vant’ smeden voir de ecclesiastique Camer, onder beloefte 

van een goot ende cloeck meister knecht ante sullen setten, ende alsoe den dienst naebehoiren 

waer te nemen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne, om het isserwerck an dese 

Stadts Ecclesiastique camer te moegen leveren, ende dat bij provisie ende soe lange 

suppliantinne op haer weduwen stoel is sittende, ende goet werck wert leveren, ende den 

dienst nae behoiren  waernemen. 

 

 

17. Eodem die [11 Augusti 1632], fol.4. 

Jan Herms begunstiget met thijn carels gulden tot een mantel, uuit deser Stadts Camer te 

ontfangen. 

 

 

18. Den 21 Augusti 1632, fol.4. 

Opte requeste van Jannigien Max naegelatenen weduwe van zaelige Jan ten Toorn, in leven 

voorsanger en schoelmeester, versoeckende dat sij soe lange sij leefft in deses Stadts huijse 

daer sij met haren eheman ende tot nochtoe heefft gewoent, mochte verblijven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne soo lange sij leefft mette 

woeninge daer sij tegewoordich  inne woent. 

 

 

19. Eodem die [21 Augusti 1632], fol.4vo. 

Opte requeste vande personele Crediteuren van Gerrijt van Wijnbergen, verseuckende dat 

Thomas de Bonte mette vecoopinge van Gerrijt van Wijnbergens hoff binnen dese Stadt 

Campen gelegen, daer aen deselve aen eijgeningen was gegeven, mochte supercederen ende 

daertoe ongeveugt erkent worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat Thomas de Bonte mette vercoopinge, des 

hoeves sall moegen voortvaeren, onvercort pachtien haer recht. 

 

 

20. Den 25 augusti 1632, fol.4vo. 

Opte requeste van Trijne Wolters weduwe van Wolter Toenijs corvemaecker versoeckende 

eene subsidie ende alimentatie penninc. 

Was geapost:  Suppliante wort uuijt copassie begunstiget met thien golt gulden eens, die sij 

sall hebben te ontfangen uuijtte Ecclesiastique camer vande E: Johan Roeloffs. 

 

 

21. Eodem die [25 Augusti 1632], fol.5. 

Opt verseuck vande weduwe van Gerrit Cruit den olden, hebben Schepenen ende Raedt 

suppliantinne begunstiget met die woeninge onder Hendrick Claesens Torn. 

 

 

22. Den 28 Augusti Anno 1632, fol.5. 

Opt’ requeste van Mr. Hans Noorenberch, versoeckende met den dienst van stellen des 

uuirwercks int heilige Geist begunstiget te worden in plaetse van zaelige Mr. Jan ten Toorn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den dienst vant’ stellen 
der uuirwercks int’ heilige Giest, op het tractement van vijftich carels gulden des jaers, uuit 

deser Stadts Camer in twee terminen, als Paeschen ende Michaelis te ontfangen waervan 

toecomende Paesschen het eerste termijn ter somme van vijff en twintich carels gulden sal 

verschenen wesen. 
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23. Eodem die [28 Augusti 1632], fol.5. 

Opt versoeck vande Mullenaers buiten de Cellebroeders poorte, verseuckende verbeteringe  

van haer loen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten dat sije van henvorder van ijder 

schepel boeckweijte ende garste, een doeijt meerder sullen hebben te geniten ende te eijschen. 

 

 

24. Den 2 Septembris Anno 1632, fol.5vo. 

Opt’ requeste van Gijsbert Claesen, koster vande Buiten ende Broeder kercke, verseuckende 
eenige verbeteringe van sijn iaerlickse gagie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant, om redenen haer eersaeme 

daertoe moverende, sonder dat het selve hijrnae in eenige consequentie sal getoegen worden 

met vijff en twintich carels gulden des jaers extraordinaris, uuit de ecclesiastique Camer te 

ontfangen, waer van nu toecomende kersmisse het eerste terijn sal vervallen wesen. 

 

 

25. Den 4 Septemb(ris) Anno 1632, fol.5vo. 

Wegen het offereren van eenige theses hebben haer eersaeme Dr. Domseler, vereert met vijer 

Rijckxdaler, soe de Camener der Ecclesiastique goederen die E: Johan Roeloffsen durch den 

rectorem hem sullen ter hande gestelt worden. 

 

 

26. Den 11 Septemb(ris) Anno 1632, fol.5vo. 

Opt’ versoeck van Jan Berents metseler, hebben Schepenen ende Raedt hem geaccordeert, als 

dat hij op de Vloetdijck gelijck vant stapken aff tender sijn woen een plaetsken met een 

stakettinge van seuven voet hoich moegen affvredigen. 

 

 

27. Den 22 Septemb(ris) Anno 1632, fol.6. 

Opt’requeste van Mr. Cornelis Besselsen verseuckende een penninckien extraordinaris tot 

turff. 

Was geapost:  Wort begunstiget met acht carels gulden eens extraordinaris tot turff, uuit de 

ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

28. Den 2 Octobris Anno 1632, fol.6. 

Hebben Schepenen ende Raedt uuit besondere favoer ende gunst Ds. Pipardo, Fransche 

predicant begunstiget met twaelff pont groot tot een slachtbeest, uuit de ecclesiastique camer 

vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

29. Den 9 Octobris Anno 1632, fol.6. 

Opt’ requeste van Engele Jans, versoeckende een subsidium in haren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijn goltgulden eens, 

uuit de ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

30. Den 20 Octobris Anno 1632, fol.6. 

Hebben Schepenen ende Raedt de verdrevene predicanten uuit Bohemen op die frontiren van 

Poolen haer verholdende, op het voirstell van der selver noot.bij den Eerwaerde kerckenraet 
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alhijr, begunstiget met vijftich carels gulden eens, uuit den ecclesiastique Camer vanden E: 

Jan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

31. Den xxvij (27) Octobris Anno 1632, fol.6vo. 

Opte requeste van Ds. Paulus Leonardi dinaer des Godtlijcken woorts alhijr, versoeckende 

honorarium annarum ad studia sijner soons Petri, tot Groningen eenige tijt herwaerts in studijs 

sich verontholden hebbende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den heer suppliant, ad studia sijner 

weerden soons Petri, den tijt van dree jaren, met vijftich daler jaerlix, den daler a 30 stuivers, 

in twee termijnen als Paesscen ende Michaelis te ontfangen uuit deser Stadts Ecclesiastique 

Camer, waervan nu aenstaende Paesschen het eerste termijn vervallen sal wesen. 

 

 

32. Den 30 Octobris Anno 1632, fol.6vo. 

In saecken van D. Jacob van Campen contra den maioer Willem Jansen, hebben schepenen 

ende Raedt tot commissarien gevoecht, die hoeftluijden vant’ Buitenespel, die E: Arent Sloot 
ende Erenst van der Cuerbeecke loco Lubbert van Hardenbergch. 

 

 

33. Den eersten Novembris Anno 1632, fol.6vo. 

Opte requeste van Gijsbert Hermsen holtcooper, Arent Roelofsen tinnegiter ende Jan 

Egbertsen opt’ Ende, coeckenbacker, als crediteuren van zaelige Reint Brouwer tot goede 
liquidatie voir de somme van omtrent die vierde halff hondert carels gulden, versoeckende 

alsoo iaer en dach gepasseert is, ende sije behoirlijck beslach, an den desolaten boedel van 

obgemelte Reint Brouwer gedaen hebben, dat eenige penningen vande mobilen geprocedeert 

sijnde ende onder Peter Bartholomeus berustende onder huis quote, quotsche wijse bij ordre 

eener Eersaeme gerichter mochten gedistribueert worden, item dat seeckere portie van een 

huijs achter die Buitenkercke, ende van een hoffken in den Haegen gelegen van den 

voirschreven Reint Brouwer tot profijt vande voirschreven creditoren mochten vercooft 

worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authoriseeren die heeren hoeftluijden vant’ 
Buitenespel, om de saecke bij der handt te nemen, die creditoren voir haer E: te ontbieden, 

ende dienvolgents een einde van de saecke te maecken. 

 

 

34. Den 3 Novembris Anno 1632, fol.7. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt’ anholden van Erenst Gerrits Smitt, wegen sijn geledene 
schaede vant’ versteecken sijnes gepachteden mathes anno 1629 geschiet, sijne loopende 
pacht de anno 1629 aff in plaetse van 62 carels gulden op 58 carels gulden doen stellen, ende 

sal loopende die voirschreven tijt mede niet hebben te betaelen vande overgenomene 

lindebane van Albert Touslaeger, weesende verpachtet voir 2 carels gulden. 

 

 

35. Eodem die [3 Novembris 1632], fol.7vo. 

Opte requeste van Merrigen Albert Benendochter, versoeckende in haer bedroeffden ende 

iammerlijcken toestant een iaerlickse subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijftich carels gulden 

des jaers, tot revocatie eerer Eeersaeme Raedes, uuit de ecclesiastique camer in vijer 
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termijnen als kersmisse, Paesschen, Joannis ende Michaelis te ontfangen, waervan nu 

toecompstige kersmisse het eerste termijn verschenen sal wesen. 

 

 

36. Eodem die [3 Novembris 1632], fol.7vo. 

Opte requeste van Goesen Hermans Backer, tho kennen gevende, als dat hij doet opsetten, een 

Brouwerije op den Vloetdijck omtrent die Swaen Brugge ende aldaer van doen heft een 

pompe in den Burgel, die welcke nootwendich sal moeten gebracht worden durch die 

Cingelmuijre, versuickende tholaetinge vansulx. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, sijn versuick, mitz dat hij 

die muijre wederom in sulcken effect ende gestalte, opmaken ende doen repareren, dat die 

Stadt int minste daer durch nijet vercortetet ofte vernaeldelet mach worden. 

 

 

37. Den 10
de

 Novemb(ris) Anno 1632, fol.7vo. 

Opte requeste van Janneke Willems, Willem Berentsen Schippers weduwe versuickende in 

haeren hoegen olderdom van 80 jaeren, met eene behulpsame alimentatie den tijt haers 

levents gunstichlicke versien te meugen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijffthijen golt gulden eens 

tot een subsidie in haeren hoogen olderdom, omb deselve tho vorderen ende te ontfangen 

vande E: Jan Roloffs als Camener van deser Stadtz Campens ecclesiastique  goederen. 

 

 

38. Den 17 Novemb(ris) 1632, fol.8. 

Hebben Schepenen ende Raedt Lijsbeth Jochems, weduwe van Egbert Hendricks Spinner, op 

haer versoeck, haer eens begunstiget met ses carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer 

vanden E: Johan Rolofsen te ontfangen. 

 

 

39. Eodem die [17 Novembris 1632], fol.8. 

Evert Everts cum suis visscheren, sjn in de Camer vande heeren Cameners Martens ende 

Cuerbeecke, van hare verloepene pachten geremitteert 34 gulden. 

 

 

40. Eodem die [17 Novembris 1632], fol.8. 

Cornelis Jacobs is op sijn versoeck, in de voirschreven Camer geremitteert 12 ½ golt gulden 

soe hij alnoch vant winnen van sijn Burgerschap plichtich is. 

 

 

41. Eodem die [17 Novembris 1632], fol.8. 

Opte requeste van Jan van Koten broeder van zaelige Gijltgen van Koten, versoeckende dat 

over de naegelatene kinderen van sijn zaelige voirschreven suster bij Cornelis Jacobs in 

echtscap geprocreert in plaetse vanden overleedenen momber Jan Geertsen Slachter, tot een 

medemomber van Jan Geertsen sche(e)pstimmerman, moege geauthoriseert worden Peter 

Gijsbertsen assaieur. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren inde overleeden plaetse van Jan Geertsen 

Slachter tot een mede momber over de kijnderen hijr voiren verhaelt Peter Gijsbertsen, doch 

sonder dat tot desselver laste sullen wesen, alsodanige hondert golt gulden als onder den mede 

momber Jan Geertsen scheepstimmerman berustende sijn. 
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42. Den 24 Novembris Anno 1632, fol.8vo. 

In saecken vanb Jacob Gleins soone ende Jan Dickers dochter, hebbende bij malcanderen een 

kindt geworven, hebben Schepenen ende Raedt geordonneert dat der voirschreven Gleins 

soone geholden sal wesen het voirschreven kindt, mede te helpen onderholden, ende dat die 

voirschreven beijde personen van trouwen met malcande ofte ijmant anders, tot naeder ordre 

haer sullen ontholden. 

 

 

43. Den 27 Novembris Anno 1632, fol.8vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Jacobo Revio predicant tot Deventer, wegen het dediceren 

ende offereren van seecker boeck geintituleert historia pontificum Romanorum, vereert met 

vijff en dertich gulden ende 20 stuiver uuit deser Stadts ecclesiastique camer vanden E: Johan 

Roelofsen te ontfangen. 

 

 

44. Den eersten Decemb(ris) Anno 1632, fol.8vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, Dirrick Ruijn op sijn versoeck hem begunstiget met hijn 

carels gulden eens, uuit de ecclesiastique camer in tempore te ontfangen. 

 

 

45. Eodem die [1 Decembris 1632], fol.8vo. 

Opte requeste van Aeltgen Egberts geweesene weduwe van zaelige Johan Meiner ende 

daernaer getrouwt aende Evert Stevens Smits tot Harderwijck, versoeckende alsoo sije tot 

Swolle voir haer soene Egbert Jans een apotheke voir 1000 carels gulden gecooft heeft, dat 

haere kinders momberen die E: Tijmen van Wilsem ende Peter Wolters Schoeff der 

voirschreven haere soene bestevaeders, bestemoeders ende vaeders goederen moegen 

overleveren. 

Was geapost:  Sije gestelt in handen vande parthije advers, om tegens morgen middage haer 

wederbericht hijr op te doen. 

 

Schepenen ende Raedt hijr op gesien hebbende, het wederbericht der respective momberen 

ordonneren den voirschreven momberen, als dat sije des suppliantinnen soene Egbert Jans sijn 

bestevaeders, bestemoeders ende vaeders goederen, sullen laten volgen ende toecomen, laten 

authoriseerende den Rijcmannum Wolphsen, ons in plaetse van Peter Wolters Schoeff, 

tegenwoirdich impotent weesende den E: Wilsem hijrinne te assisteeren, Actum den 2 

Octobris 1632. 

 

 

46. Den 6 Decembris Anno 1632, fol.9. 

Opte requeste van den E: Thijmen van Wilsem, versoeckende dat hem tot een mede momber 

over Claes van Lunenburch moege geadiungeert worden, in plaetse van Frerick Bornheim als 

olt sijne ende veel tijdes absent, den E: Johan Sticker weesende oom van den voirschreven 

Lunenburch, versoeckende oick mede consent, om te moegen alieneren ende vercoopen 

seecker halve arve op Campervene gelegen ende die helfte van seecker stucke landes den 

Naelde genaemt, alsoe des plechkindes broeder Liphert van Luinenburch, sijn wederhelfte 

vant’ voirschreven arve ende landt gemeint is te vercoopen, ende derhalven ondienstich wert 
sijn het voirschreven halve erve ende stucke landes voir den plech soen te behouden, als 

sullende vande penningen daer van te procedeeren, veele  maer jaerlicx voir den selven 

connen getrocken worden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren, den E: Johan Sticker tot momber in 

plaets van Frerick van Bornheim, over sijn neve Claes van Luinenburch, authoriseerende 

dienvolgens oick mede den E: Johan Sticker ende Tijmen van Wilsem respective momberen 

vanden voirschreven Claes van Lunenburch, om ten meesten profijt vanden selven, 

openbaerlijcken te moegen alieneren ende vercoopen, haer plechkinder halve arve hijrinne 

gementioneert op Campervene gelegen, uuitbesondert sijn andeel vant’ landt de Naegelde 
genaemt, die penningen vant’ voirschreven halve arve procedeerende, ten meesten profijt 

ende oerbaer van het voirschreven plechkindt te imploiren ende an te leggen. 

 

 

47. Den 8 Decembris Anno 1632, fol.9vo. 

Opte requeste van Henrick Lubberts Stadts meijer vant erve Raes ende Geert Florisen oick 

meijer op die Hoelties, versoeckende consent, om die voirschreven erven te moegen om 

buiten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren inde ombuitinge der respective arven, mits 

anden armen betaelende vijff en twintich carels gulden eens. 

 

 

48. Eodem die [8 Decembris 1632], fol.10. 

Opte requeste van die beijde eckelbomen soe die Eeckmoele hebben op die havene binnen die 

Haegenpoorte, versoeckende dat haer moege geconsenteert worden, die vervallene cortegarde 

naest naest het getimmer van haer luider moele gelegen, an te tasten, ende te repareren ende 

tot het leggen van haer eeck te gebruicken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den supplianten dat sije dese hijrinne 

gementioneerde cortegarde sullen moegen antasten, ende die matrialia vandien tot het 

maecken van een ander te moegen imploieren, bouwende dieselve naede roijnge ende niet 

wijder op de strate naede poorte aencomende als die olde cortegarde is staende, ende voirts de 

selve te maecken op haer eijgen costen, op die manire van dese tegenwoirdige cortegarde, 

voir met een slachvinster ende ande eene zijde alwaer tegenwoirdich het slachvinster oick is, 

ende met een schorsteen, om die selve tot het leggen van haer eeck te moegen gebruicken, 

ende dat soo lange ende der tijt toe, haer eersame die selve tot het waecken odersunster anders 

van doen wert hebben bij welcke gelegentheit supplianten geholden sullen wesen, doe 

cortegarde te verlaten voir dien tijt, mits betaelende des jaers an deser Stadt 2 golt gulden 

waer van het eerste jaer op Paesschen anno 1634 sal verschenen wesen. 

 

 

49. Den 15 Decemb(ris) 1632, fol.10vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Berent Roelofsen meijer vant’ arve toe Dwingeloe 

geaccordeert, dat hij wegen die reparatie vande kercke ende toern tot Dwingeloe ter summae 

van 60 carels gulden, die selve penningen sal moegen corten in de Cameren der ecclesiastique 

goederen de anno 1631, 32 ende 33, ende dat in ijder der voirschreven Camer twintich carels 

gulden. 

 

 

50. Eodem die [15 Decembris 1632], fol.10vo. 

Opte requeste van Henrickgien Gerloff olde Burgersche ende naegelatene weduwe van 

zaelige Hillebrant Lucas wullemaecker, versoeckende eenige vermeerderinge van hare 

jaerlickse alimentatie. 

Was geappost:   Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijn golt gulden eens 

extraordinaris, uuit de ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen. 
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51. Den 16 Decemb(ris) 1632, fol.10vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt’ verseuce van Jenneken Jans ende haer suster wonende bij 

de Regiments Camer, die selve hare iaerlickse alimentatie van veertich carels gulden tot 

sestich carels gulden verbetert waer van het eerste verbeterde termijn nu anstaende kersmisse 

verschenen sal wesen, ende voirts deselve alimentatie uuit deser Stadts ecclesiastique camer 

in tempore te ontfangen, gelijck tot noch toe geschiet is. 

 

 

52. Eodem die [16 Decembris 1632], fol.11. 

Opte requeste van Geertman Dirricks ende Coenraet Philips drapeniers, verseuckende consent 

om een rame te moegen stellen op de mate buiten de Cellebroders poorte. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den supplianten datse eene rame ter plaetse 

inde mate haer angeweesen sullen moegen setten, mits betaelende iaerlicx aen deser Stadts 

Ecclesiastique Camer in tempore eenen golt gulden, waer van op kersmisse Anno xvi c dree 

en dertich het eerste  verschenen sal wesen. 

 

 

53. Eodem die [16 Decembris 1632], fol.11. 

Opt’ verseuck van Henrick van Scheppingen is den selven mede geaccordeert op de 
voirschreven mate ter plaetsen hem angeweesen eene rame te moegen setten, betaelende 

desfals boven verhaelt is. 

 

 

54. Den 21 Decembris Anno 1632, fol.11. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot die gedaene reparatie vande toorn der kercke van 

Oitmerssim, gecontinueert eende medegedeelt vijftich carels gulden bij deser Stadts Cameners 

in tempore betaelt te worden. 

 

 

55. Den 22 Decembris Anno 1632, fol.11. 

Opte requeste van Jan Arents opt’ Oever, bruicker vande Drijerweert, versoeckende eenige 

remissie, alsoo hem den voirschreven weert thende vrij verhuijrt is, ende dan noch de tenden 

daer van heeft moten betaelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij wegen sijne praetensie 

van de betaelde tenden de Anno 1626, 27 ende 28 sal moegen corten in de Camer der 

Ecclesiastique goederen de Anno 1629 negen golt gulden, sulcx opt’ averschott van de 
voirschreven camer in reeckeneinge sal gevalideert worden. 

 

 

56. Den 5 Januarij Anno 1633, fol.11vo. 

Opte requeste van Albert Jansen ende Berent Wijnoltsen, verseuckende authorisatie om te 

moegen als momberen van zaelige Jan Sleuwsens kinderen, vercoopen een andeel van een 

huijs ende hoff toe Brunnepe gelegen, alsoe de mede eijgenaer gesinnet bennen t’ haer te 
vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne verhaelte momberen, om ten 

meesten profijt van haere plechkinderen derselver portie ende andeel ven het huijs ende hoff 

hijrinne gementioneert te moegen alieneren ende vercoopen, ende de penningen daervan 

procedeerende ten meesten profijt van haer plechkinderen te imploieren. 
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57. Den 23 Januarij Anno 1633, fol.12. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt versoeck van Joannes Tijtes ecclesiastique meijer van een  

dachmaet landes inde Cuinre, wegen het beloopen met sant van sijn landt, als mede vant in 

lijcken der schraden, veraccordeert, als dat hij loopende sijn ses huijriaeren der jaers sal 

hebben te corten twee carels gulden waer vande eerste cortinge sal geschieden inde camer der 

Ecclesiastique goederen de Anno 1631 vande Camener Vene. 

 

 

58. Eodem die [23 Januarij 1633], fol.12 

 Copia. 

Edele, erentfeste, hoochgeleerde vrome, wijse zeer voirsinninge heeren Burgemeesteren, 

Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Remonstreeren gantz erbidich die E: Johan Louwsen, Gerrit Backer ende Lambert Roloffs, als 

dat sije luiden, als momberen over zaelige Arent Brants onmondige kinderen, mit derselver 

moeder Anneken Reiners, voir mijn E: heeren indertijt wegen eenige incidenten, onlangs bent 

erschenen, ende daerop gehoirt, dat oock doermaels d’ voorschenen Anneken Reiners heeft 
ingewilliget, dat die administratie haerder goederen solde staen aende momberen ende dat sije 

wel begeerde tot dien fine met momberen versien te worden, mits dat d’ selve haer op eenen 
vrijen voet mochten stellen, ende sije dan voortaen daeraff allenich mochte geniten die 

blaedinge, blivende die substantie int’ geheel soe dan suiver sal bevonden worden, als 

versoucken die voorschreven momberen ende Anneken Reinarts, dat u Ed. als overmomberen 

haer gelive t’ setten momberen, dat die, ende dese supplianten van nu voirtaen inden boedel 
ende staet moegen voirnemen wes noedich is, voorts doen ooic voornoemde momberen an u 

Ed. haer oick addresseren ende reverentelijck versoucken, dat sije luiden neffens Anneken 

Reinarts te stellene momberen moegen geauthoriseert endebij expresse acte  gemachtichet 

worden van vrijelicken, indient noodich ware, ende die gelegentheit, om beters wilde 

vereischte, vaste goeden als huijsen ende hoven te vercoopen ende off te staen, blijvende 

gelijck wel het vruchtgebruijck ende incompsten soe daer uuijt procedeeren werden tot nut 

ende orbaer vande moeder ende kijnderen, soe bij haer worden verpleget, ende woenachtich 

bent al het op een favorabel appoincktement inde marge deses ofte anders des doens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt als overmomberen, authoriseeren de momberen neffens 

den E: Johan Louwsen tanquam tertia persona om in conformite vande dispositie tusschen 

zaelige Arent Brandt en sijn huisvrouwe Anneken Meiners opgerichtet, vande alnoch 

resterende ende ongeconsumeerde goederen, die volle administratie bij der handt te nemen, 

ende die moeder ende kinderen uuit de iaerlickse opcompsten, soe verre die connen strecken, 

te verplegen ende die capitalen soe veele doenlijcke bij een te conserveren ende te houden, 

ende dienvolgents den staet te effenenende alles op eenen gelijcken voet te herstellen, ende 

daer hijrtoe eenige vercoopinge van immoble goederen, soude moegen vereisschet worden, 

sullen die momberen te bevorens sodanige goederen specifice eenen eersaeme Raedt bij 

geschrifte overgeven, ende desfals als consent ende authorisatie verseucken, om die selve te 

moegen alieneren ende vercoopen, waer op als dan nae behoiren sal gelettet worden sie actum 

in senatu den 24 Januarij anno 1633. 

 
In marge: Den 27 Novembris 1638. Alsoo den E: Johan Louwsen ende Gerrit Backer deser warelt sijn overleden, 

soo ist dat Schepenen ende Raedt inde plaetse vande selve wederom tot momber geauthorisiert heeft de E: Johan Hoff, 

gelijck breder toe ersien bijde acte soo hijer nae geregistreert staet ende op huijden dato deses mede desfals gepasseert is. 

 

 

59. Den 26 Januarij Anno 1633, fol.13. 

Opte requeste van Anneke Henricks wijlen Garhardus Aersenius naegelaetene weduwe, tho 

kennen gevende, dat zije tot reddinge haeres staetz noodich versijnt te wesen, consent van 
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Schepenen ende Raedt die vercoepinge haeres huijses ende arves daer zije tegewoirdich 

woent, ende op dat die alienatie met meerder respect muege geschieden, versuickende daer 

tho authorisatie van haer eersaeme. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren den E: Thonis Roloffs Steenberch ende 

den E: Johan Hoff deser Stadt secretaris omb suppliante in dit haer versuick tho assistieren 

ende mit die coep penningen, soe boven beswaernisse daervan sullen meugen commen te 

procederen, voor irst haere schulden ende saecken te redden, ende bij aldien eenige moechten 

connen aver tho schieten, tot prouffit vande kijnderen opgewische onderpande tho leggen. 

 

 

60. Den 28 Januarij Anno 1633, fol.13vo. 

Op die requeste vande vrunden van zaelige Jan Jansen van Helmonts dree onmundige 

kinderen mit namen Daniel, Catharina ende Judith, versoeckende dat den E: Wolter Wessinck 

ende D. Petrus Plancius tot momberen over de selve geauthoriseert mochten worden, als mede 

tot de vercoopinge wegen der voirschreven onmundigen portie van haer zaelige olderen huijs 

ende arve op den Vloetdijck tegens die Morrensteege overgelegen, geauthoriseert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren den E: Wolter Wessinck ende D. Petrus 

Placius tot momberen over zaelige Jan Jansen van Helmonts dree onmundige kinderen met 

namen Daniel, Catharina ende Judith, authoriseerde oock mede die voirschreven momberen, 

om het huijs ende arve hijrinne gementioneert te helpen distraheeren ende vercoopen, ende 

die penningen daer van procedeerende ten meesten profijt vande onmundige kinderen te 

imploieren. 

 

 

61. Den leesten Januarij Anno 1633, fol.14. 

Opte requeste van Lentien Tomas, verseuckende een subsidium in haren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne tot stuir van huishuijre met 

thijn golt gulden eens, toe ontfangen vande heeren  Camener inder tijt vande ecclesiastique 

guederen vande E: Johan Roeloffsen. 

 

 

62. Eodem die [31 Januarij 1633], fol.14. 

Opte requeste van Cornelijs Hendrix oom ende medemomber over die onmundige kinderen 

van Peter Verhagen verseuckende dat der selver olderen huijs staende op den Vlootdijck naest 

den Rooden Engel met consent van Schepenen ende Raedt mochte vercoft worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen over de onmundige 

kinderen van Peter Verhagen, dat sij totte vercoopinge des huijses sullen moegen treden, mits 

datte selve penningen daer van procederende ten proffijte vande kinderen belegt sullen 

worden. 

 

 

63. Den 2 Februarij Anno 1633, fol.14vo. 

Opte requeste van Derrickien Scherff, versoeckende alsoe haer van verloopene renthen van 

haer vercoofte huijs ende arve an Jan van der Hoeve competerende is 49 golt gulden 

verleeden kerstijt vervallen, ende vermoegens geexhibeerde gerichtlijcke bekentenisse in dato 

den den 19 novembris 1632 die voirschreven Jan van der Hoeve ingewilliget heeft, bij faulte 

van betaelinge ten praefixen termijn, met reale ende parate executie, op sijn voirschreven 

huijs ende arve te moegen procederen, dat sije derhalven nu bij wanbetaelinge vandien mettet 

Gerichte tot vercoopinge van het voirschreven huijs ende arve, moege treden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren suppliantinne, dat sije met beslach ende 

anpandinge, gelijck sulckx nae deser Stadt Campens rechten behoirt mach procedeeren, ende 

haer hebbende recht vervolgen. 

 

 

64. Eodem die [2 Februarij 1633], fol.14vo. 

Tot beneficie vande Linnenwevers gesellen haere Compagnie hebben Schepenen ende Raedt, 

op haer versoeck dese hijrnae volgende articulen geapprobeert ende geratificeert, approbeeren 

ende ratificeren dieselve cracht deses. 

  1. 

Als in dese Stadt een gesell comt vande Linnenwevers ambacht, ende hij hier niet gearbeidet 

heeft, van te voirens, ofte noijt, die sall ten eersten tot behoeff vande gesellen busse geven 

vijer stuivers. 

  2. 

Tot onderholdinge  van der bussen sullen alle knechten des maents geven, een ijder een 

stuiver. 

  3. 
Als daer een leerjonge uuijt sijn leerjaren compt, die sal oock eens geven vijer stuiver ende 

dan wesen neffens een ander knecht. 

  4. 
Wanner daer eenige knechten sijeck worden, dat sije niet arbeiden konnen, die sullen voir 

eerst alle weecke geniten eenen carels gulden, maer ist dat ijmant uuijt moetwille, vechten, 

ende slaen sich mochte beserigen, oder gequest worden doir sijn gepleechde moetwillicheit, 

die en sullen hijervan niet geniten doch eenige swaeicheit over desen arti(culen) comende 

voor te vallen sullen de Gildemeesteren haer hebben te addresseren de heeren Burgemeesteren 

inder tijt soe met advijs van deser Stadts cirurgijn, over eenige accidenten , soe de knechten 

souden moegen overcomen, nae gelegentheit van deselve hebben te disponeren. Actum den 

17 februarij 1652. J. Hoff, secret. 

  5. 
Wanner ijmant vande knechten sterft, sall een ijder van die andere geholden wesen met te 

gaen ende te helpen den dooden begraven, bij verbourte ellickermaele van vijer stuivers. 

  6. 
Als die opsienders vande knechten vant wevers gilde, haere opsienders kiesen, dat sullen sije 

doen voir die gantsche compagnie der gesellen, ende die sije dan kiesen, die sullent wesen, 

ofte sullen moeten vortrecken. 

  7. 
Als die knechten bij malcanderen coomen offte haere compagnie drinckt, waertoe nimant 

geholden sal wesen te comen, dan die aldair vrijwillich begeert te gaen, welc daer die eene 

d’ander hijet ligen uuijt quaetheit, die breket ses stuivers, ende soe die eene den anderen slaet, 

uuijt quaetheit die verbeurt veerthijn stuivers, alles ten behoeve vander bussen. 

  8. 
Als haer luider opsienders ommegaen alle maent voir het gemeene beste, daer sullen die 

opsienders van hebben elck ses stuivers. 

  9. 
Die knechten sullen geholden wesen die busse te laten inde bewaeringe vanden oltsten 

opsiender, ende die opsienders sullen alle drije maent, haer gelt, dat sije hebben uuijtte 

voirschreven articulen, inde voirschreven busse anden oltsten opsiender inbrengen, ende 

overleveren. 
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10. 

Leestlijcken indient gebuerde, datter ijmants van die knechten waers, die sich hijer en tegens 

stelde, ende in die busse, als verhaelt, niet arbeijden wilde, die sall men met kennisse ende 

voirweeten des heeren Burgemeesters inder tijt het werck verbieden, sie actum in senatu ut 

supra. 

 

 

65. Eodem die [2 Februarij 1633], fol.16. 

Opte requeste van Johan Jansen ende Lucas Hermans als momberen over het soens kijndt van 

Steven Lambertz ende Jutte Thomas genaemt Thomas Jacobs versuickende, also dieselve 

soene in haere verpleginge is. Off hije de bladinge van zijne erffnisse als hem vant zijns 

bestevaders ende bestemoeders hergecommen nijet ene souden muegen laeten volgen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren die momberen in desen omb tot haer 

discretie haer plechkijndt mit die bladinge van zijne erffnisse hem van zijn bestevaders ende 

bestemoeder hergecommen naer zijne nootwendicheit tho beneficieren. 

 

 

66. Den 5 Februarij 1633, fol.16. 

Opte requeste van Dr. Wilhelmus de Spina deser Stadts ordinaris medicus, verseuckende 

alsoe sijn collega vertrocken is, dat sijn tractament mochte verbetert worden, ende sestelt 

worden, gelijck sijn praedecessoer doctor Nienhoven den olden, genoten heeft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt continueren den suppliant voireerst, voir den tijt van 

een iaer in sijnen dienst, genitende desfals een tractament van dree hondert carels gulden des 

jaers, waer van het eerste verbeterde termijn verleeden Michaelis sal sijn anvanck nemen. 

 

 

67. Den 11 Februarij Anno 1633, fol.16vo. 

Sinnen de heeren Burgemeesteren inder tijt ende de heer provisoer Ruitenburch, als 

specialicken bij Schepenen ende Raedt hijrtoe geauthoriseert weesende met Jan Arents, Jonge 

Isebrant Jans, Henrick Claes ende Foppe Jans als broeders ende swagers van  haer innocente 

suster tegenwoirdich met Floris Willems woenende, overeengecomen, als dat die 

voirschreven haere suster in St. Geertruiden Gasthuijs haer levent lanck sal verplecht worden, 

der hebbe sije haer daer voir vast gemaeckt ende belooft toecompstige maij an het 

voirschreven Gasthuijs desfals te ontrichten eens de somme van ses hondert carels gulden. 

 

 

68. Den 12 Februarij 1633, fol.16vo. 

Opte requeste van Geert Geersen aengecoft hebbende van Jan Olthuijs seeckere huijsingen 

opte Nieustrate streckende, waer van hij voorhebbent is een brouwerie te maecken, ende tot 

dien eijnde versoeckende vande voorschreven huijsingen doorde Nieustrate en Aexter stege 

tot inden Burgel eene pompe te moegen leggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn versoeck, mits dat hij sall 

gehouden wesen, alle schaden soo door het leggen der pompe tot eenigen tijden mochten 

comen te ontstaen, en het sincken der straten te verguden, en tot en tot sijnes laste te nemen. 

 

 

69. Den 15 Februarij Anno 1633, fol.17. 

Opte requeste van Peter Jansen knoopmaecker, versoeckende eenich subsidium in sijnen 

soberen staet. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

70. Den 23 Februarij Anno 1633, fol.17. 

Opt’ requeste van Mr. Warner Berentsen deser Stadts groffsmitt, verseuckende dat hem 
moege vergunt worden deser Stadts cleinwerck, als van spijckers, die Broecken angaende te 

maecken, als weesende dependenten van groffwerck. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, accorderen den suppliant in sijn versoeck. 

 

 

71. Den 2 Martij Anno 1633, fol.17vo. 

Op de requeste van Egbert Roelofs ende Jenneken Liepherts swaeger ende suster van Albert 

Liepherts, verseuckende wegen den voirschreven haren swaeger ende broeder, soo nu een 

geruijme tijt exulant is geweest, dat hij nu ende dan die Stadt end sijne vrenden mochte 

frequenteeren de voir eenige daegen t’sij wannert suppliant t’ eenigertijt voir vele, als anders 

comen besoecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten swaeger ende broeder Albert 

Lijferts, dat hij wederom dese Stadt sal moegen frequenteren, mits dat hij hem stil ende 

modest, als des een eerlivent man toestaet geholden sal wesen te draegen. 

 

 

72. Den 5 Martij Anno 1633, fol.17vo. 

Tot onderholdinge van Albert Monie in sijnen soberen staet, sijn hem geaccordeert thijn 

carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer vanden E:  Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

73. Den 9
de

 Martij Anno 1633, fol.17vo. 

Opde requeste vande momberen van Anneken Reijners weduwe van zaelige Arent Brant ende 

desselfe kinderen, versoucke tot nutt ende orbaer vande voirschreven weduwe ende haer 

kinderen te moegen alieneren ende vercoopen, seecker hoff binnen deser Stadt Campens  

vrijheit opden Oort gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren de momberen van de weduwe van wijlen 

Arent Brant ende desselves kinderen, om voir den meesten penningen te alieneren ende te 

vercoopen den hoff hijrinne gementioneert, ende de penningen daer van procedeerende ten 

profijte van obgemelte weduwe ende hare kinderen nae behoiren te imploieren ende an te 

leggen. 

 

 

74. Eodem die [9 Martij 1633], fol.18. 

Opte requeste van Thijs Derricks Stadts meijer ande Sluise op den Swartendijck, 

verseuckende wegen de bewaringe van de Sluise eenige iaren herwaerts gedaen, ende vant’ 
verstoecken van sijn landt eenige iaerlickse remissie van sijne beloeffde landtpacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteeren alnoch den suppliant van sijne loopende 

huijriaren iaerlickx vijff en twintich carels gulden, als te weeen vanden jaere 1628 tot den 

iaere 1634 beijde incluis, om dieselve die respective heeren Cameners vande voirschreven 

jaren te moegen corten. 
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75. Eodem die [9 Martij 1633], fol.18. 

Opte requeste van Geert Geertssen verseuckende opten Burgel, tot volltreckinge sijner 

brouwerie een pomphuijssien te moegen opslaen. 

Was geapost:  Scheenen ende Readt begunstigen den suppliant dat hij op den cant vande 

Burgwall recht tegen de Aexter stege over eene pompe sall moegen opstellen, en deselve met 

eenige doorluchtige spielen voorsijn, op datte pompe niet beschadiget moege worden, soo 

nochtans dat der nabuijren gesichte daer door niet en worde belett. 

 

 

76. Den 14 Martij Anno 1633, fol.18vo. 

Opte requeste van Willem Albertsen bedienende die loopen ande Stadts vischbancken, 

versoeckende alsoe hij met loopen wel versien is, dat hij sijn gerechtich van de geene oick 

moege geniten, soe geen loopen gebruicken ende de vissch op de bancken leggen, 

versoeckende oick mede dat tot ijder salm een aparte plancke moege genomen worden, ende 

dat hij desfals van ijder salm een stuiver geniten moege vande visschers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren de visscheren, het sije dat sije loopen 

nemen oder niet, dat sije des niet tegenstaende geholden sullen wesen aenden suppliant te 

betaelen de gerechticheit daertoe staende, ordonnerende oick mede de respective visscheren, 

dat sije voirt’ leggen der plancken van een tot dree salmen, incluis, met het betaelen van een 
stuiver sullen moegen bestaen, averste een visscher over de dree salmen hebbende, sal als dan 

van ijder salm, boven die voirschreven dree salmen, anden suppliant betaelen een stuiver, 

belastende den suppliant, dat hij t’geene tot gerieff vant’ geene voirschreven is, naebehoiren 

de visscheren sal laten toecomen op dat in desen geen clachte moege gespeurt worden. 

 

 

77. Den 30
ste

 Martij Anno 1633, fol.19. 

Opte requeste van Barbara Claesen, naegelatene weduwe van zaelige Rijck Henricksen, 

versoeckende een subsidium in haeren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met twaelff carels gulden 

eens, uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

78. Eodem die [30 Martij 1633], fol.19. 

Opte rqueste van Bruijn Jansen van Rijssen linnenwever, versoeckende eenich onderstant, in 

haeren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn golt gulden eens, uuit 

de Ecclesiastique Camer van den E: Johan Roelofsen te ontfangen. 

 

 

79. Den 2
de

 Aprilis Anno 1633, fol.19. 

Opte requeste van Lumme Hendricks weduwe van zaelige Jan Cornelis glasemaecker, 

verseuckende in haer soberen staet, een iaerlickse subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met twintich carels gulden 

eens, uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Johan Roelofsen te ontfangen, waervan 

suppliantinne nu datelijcken de helfte ende de wederhelfte toecomende Joannis sal hebben te 

geniten. 

 

 

80. Eodem die [2 Aprilis 1633], fol.19vo. 

Opt’ request van Heijemen Harmsen Backer, holtcooper, versoeckende sijn holt te moegen 
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setten ende leggen, bij der Stadt waegenhuijs, omtrent de Leeuwentorn, ende aldair sijn 

holtcomenschap te exerceren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt connen suppliant, om redenen haer Ed. daertoe 

moveerende, in sijn versoeck niet wilvaren. 

 

 

81. Den 4 Aprilis Anno 1633, fol.19vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Michael Monserratus Montaries, spaniaert, sich uuit het 

pausdom tot de  

Gereformeerde religie begeven hebbende, begunstiget met een pont groot, uuit de  

Ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen, te ontfangen. 

 

 

82. Den 6 Aprilis Anno 1633, fol.19vo. 

Opte requeste van de gemeene erffgenamen ende eijgenaers van de binnenlanden ande 

Stadtsbroecken bij den Swartendijck liggende ende bij langes denselven ende bij de heeren 

straten naer de Venepoorte an streckende, versoeckende tot beneficie van deser Stadts 

Bovenbroeck, ecclesiastique ende Gasthuijs matthen, als mede der supplianten anliggede 

voirschreven landerien een commeken te moegen gelecht worden doir den Swartendijck in 

den Heilligen Colck. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen, opt’ versoeck van supplianten, dat durch de 
heeren Cameners in tempore, terplaetsen hijrinne verhaelt, een commeken sal gelecht worden, 

comende de costen vandien voir de helfte tot laste vande Stadt, ende de wederhelfte tot laste 

vande geinteresseerde erffgenamen ende eijgenaren vande respective landen hijrinne verhaelt. 

 

 

83. Den 18 Aprilis Anno 1633, fol.20. 

Alsoe Albert Reijnersen Schaep, eenen eersaeme Raedt tot gevaer van sijn kindt gebeden 

heeft, soe hebben Schepenen ende Raedt desfals hem vereert met vijff en twintich carels 

gulden uuit  deser Stadts Camer te ontfangen. 

 

 

84. Eodem die [18 Aprilis 1633], fol.20. 

Opte requeste van Thijmen Jacobs, turffdraeger versoeckende met het brantmeesterschap 

deser Stadt begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het versochte 

brantmeesterschap ende mach hij comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

85. Den 3
de

 Maij Anno 1633, fol.20vo. 

Opte requeste van de weduwe van zaelige Henrick Berents timmerman, versoeckende een 

subsidium in haren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijff en twintich carels 

gulden eens, uuit deser Stadts Camer in twee termijnen te ontfangen, als te weeten die 

gerechte helfte nu datelijcke ende de wederhelfte toecomende Michaeli. 

 

 

86. Den 4
de

 Maij Anno 1633, fol.20vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ verouck van Mr. Sijmon  Constapel, hem voir de  



Pagina 23 van 148 

laestemael, tot stuir van sijn huishuire uuit deser Stadts Camer begunstiget met thijn golt 

gulden. 

 

 

87. Eodem die [4 Maij 1633], fol.20vo. 

Opte requeste van Jan Holtsagers weduwe versoeckende een subsidium voor affdoeninge van 

hares zaelige mans dootschulden. 

Was geapost:  Suppliantinne wort uuijt commisseratie begunstiget, met ses carels gulden 

eens, die sij sall hebben te ontfangen uuijtte Ecclesiastique Camer vande E: Johan Roeloffs. 

 

 

88. Eodem die [4 Maij 1633], fol.21. 

Opte requeste van Urbaen Lindeman, cleermaecker, verseuckende een subsidium in sijn 

soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen, als te 

weten de gerechte helfte nu ende wederhelfte toecomende Michaelis. 

 

 

89. Eodem die [4 Maij 1633], fol.21. 

De E; Wolter Wessinck ende Johan Roelofsen ecclesiastique  Cameners hebben rapport 

gedaen, als dat haer E: wederom, Dirrick Jansen Clumper bestedet hebben aen Reutger Peters, 

sullende deselve wegen het verplegen vanden voirschreven Dirrick Jansen Clumper ter 

weecke geniten twee carels gulden, thijn stuijvers, nemende sijn anvanck van den 18 

novembris Anno 1632, sulckx dan eenen eersaeme Raedt heeft geapprobeert. 

 

 

90. Den 11
de

 Maij Anno 1633, fol.21. 

Opte requeste vanden E: Johan Sticker ende Thijman van Wilsem oom ende momberen over 

Claes van Luinenburch, verseuckende van eenen eersaemen Magistraet als vermomberen, 

consent, om die gemaeckte schulden van den voirschreven Luinenburch te betaelen, als soe 

sije supplianten, buiten eersaeme Magistraet difficulteren de betaelinge te doene, als mede 

verseuck, dat haer die handt moege gesloten worden, op wegen geene onnutte noedelose 

expensen ende consumptien, soe opt’ nije mochten voirvallen ende bij haer voirschreven 

plecht kindt gedaen worden, van ijmandt gemolesteert te worden, als het haeres voirschreven 

plechkindt aen goede menagie  mancqueert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in haer verseuck, ende sullen 

supplianten haer wijdere verseuck angaende hun hebben te reguleren ende te behelpen met 

deser Stadts statuten. 

 

 

91. Den 14 Maij 1633, fol.21vo. 

Opte requeste van Jan Peters coeckenbacker in de Stockvisschen versoeckende, dat hij sijne 

coecken soe hij alhier op de Deventer maniere backet, met deser Stadts Campens wapen 

soude moegen teijckenen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant, dat hij het Stad Campens 

wapen op sijne coecken moege drucken. 
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92. Eodem die [14 Maij 1633], fol.21vo. 

Op het voirstell van de Ecclesiastique Camener de E: Wolter Wessinck, hebben Schepenen 

ende Raedt sijn E: geconsenteert als dat sijn E: tot laste van de Ecclesiastiqiue Camer sal 

moegen negotieren vijer ofte vijff hondert carels gulden voir een halff ofte een heel iaer. 

 

 

93. Eodem die [14 Maij 1633], fol.22. 

Opte requeste van Ds. Daniel Pipardus fransche predicant alhijr, versoeckende verbeteringe 

van sijn iaerlickse gagie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteren des supplianten iaerlijckse gagie van ses 

hondert ende vijftich carels gulden tot soeven hondert carels gulden, waervan het eerste 

verbeterde termijn nu te Paesschen verschenen sal wesen. 

 

 

94. Eodem die [14 Maij 1633], fol.22. 

Opte requeste van Bartolt Gerrits ende sijn huisvrouwe, hebben Schepenen ende Raedt, tot 

betaelinge van haer gecoofte beest, haer begunstiget met twintich carels gulden, uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen te ontfangen actum den 16 Maij anno 1633. 

 

 

95. Den 18 Maij Anno 1633, fol.22. 

Opte requeste van Willem Angel franchose schoolmeester alhijr, versoeckende eenige 

verbeteringe van sijn iaerlickse gagie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteren des suppliants iaerlickse gagie van 

hondert gulden tot hondert ende vijftich gulden, waervan het eerste verbeterde termijn nu 

toecomende Michaelis sal verschenen wesen, ende sal als dan suppliant van ijder kindt ter 

maent in plaetse van twintich stuivers, twaelff stuivers hebben te ontfangen. 

 

 

96. Eodem die [18 Maij 1633], fol.22vo. 

Opte requeste van Gritgen Jorijs huisvrouwe van Cornelis Roelofsen schipper, verreijst sijnde 

in Indien, versoeckende een subsidium in haer soberen staet, onder praesentatie soe wanner 

haer man mit behouden reijse, wederom wert t’huijs comen geerne wederom te restitueren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verschiten suppliantinne op de verdiensten van haer 

eheman, om daer uuit wederom gerestitueert te worden vijff en twintich carels gulden eens, 

uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Johan Roelofsen te ontfangen, in twee termijnen als 

de gerechte helfte, ende wederhelfte toecomende Michaelis. 

 

 

97. Den 12
de

 Junij Anno 1633, fol.22vo. 

Opte requeste van Wribbelt Arents ende Mr. Harmen Herms cleermaecker als momberen van 

zaelige Berent Wolters ende Jenne Berents naegelatene kinderen verseuckende te moegen 

vercoopen seecker huijs ende arve anden Steendijck gelegen, soe op schaede is staende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne verhaelte momberen, om ten 

meesten profijt van haere plechkinderen, het huijs ende arve hijrin verhaelt te moegen 

alieneren ende vercoopen, die penningen daer van procederende ten meesten profijt van de 

plechkinderen te imploieren ende an te leggen. 
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98. Den 15
de

 Junij Anno 163, fol.23. 

Opte requeste van Jasper Jansen, verseuckende met het vacerende turffmetersampt 

begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het vacerende 

turffmetersampt, ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

99. Den 23
ste

 Junij Anno 163, fol.23. 

Op het schriven van Anneken Reijners weduwe van zaelige Arent Brandt, de dato den 28 

Junij stilo novo Anno 1633, versoeckende dat  de E: Johan Louwsen, Gerrit Backer ende 

Lambert Roelofsen haer ende haere kinderen momberen, moegen op haere goederen lichten 

700 ofte 800 gulden, om de selve haere swaeger, tot het maecken van sijn brouwerie ter hande 

gestelt te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt als overmomberen, authoriseeren die respective 

momberen vande weduwe van zaelige Arent Brandt ende haer kinderen, om op de goederen 

vande, voirschreven weduwe te moegen negotieren ende lichten soeven ofte acht hondert 

guldens, ende deselve haren swaeger Henrick Sonnemans, tot het maecken van sijn 

brouwerie, tegens behoirlijcke renthe ter hande te stellen. 

 

 

100. Den 26
ste

 Junij Anno 1633, fol.23vo. 

Opte requeste van Geertgen Herms gewesen weduwe van zaelige Drees Luijcksen Stadts 

Ecclesiastique Meijersche van vijer ackeren, het Smalle Landt opt’ Zuijteinde van 
Campervene gelegen, versoeckende remissie van haer verlopene landtpacht, ende dat haere 

twee peerden soe daer voir angehaelt sijn moegen gerelaxeert worden. 

Was geapost:  Gebleecken sijnde dat de resterende pacht betaelt is, soe wort suppliantinne als 

dan inde Camer de anno 1630 geremitteert vijff en twintich carels gulden verblivende 

immiddels haere peerden ter plaetsen, daer deselve tegenwoirdich sijn, soe veele haere 

verlechte ongelden angaet, sal suppliantinne deselve inde Camer vanden voirschreven jaere 

nae meijer rechte moegen corten. 

 

 

101. Den 29
ste

 Junij Anno 1633, fol.23vo. 

Opte requeste van D. Daniel Pipardus verseuckende satisfactie, van alsodanige vijftich carels 

gulden als sijn E: weerden susteneert, hem alnoch per reste te competeeren uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden jaere 1631. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren om consideratien den Camener der 

Ecclesiastique goederen, de E: Johan Roelofs, om dese voirschreven vijftich carels gulden, 

aen suppliant op te leggen en te betaelen. 

 

 

102. Eodem die [29 Junij 1633, fol.24. 

Dienvolgents goetgevonden, dat toecomende maendaege over drie weecken deser Stadts 

landerien ende toecomende maendaege over vijer weecken deser Stadts Ecclesiastique 

landerien uuit de huijre toecomende Martini weesende, openlijck sullen verpachtet worden. 

 

 

103. Eodem die [29 Junij 1633, fol.24. 

Opte requeste van Coendert Albertsen brouwer, verseuckende hem geaccordeert te worden, 

een pompe te moegen leggen uuit sijne wehre tot in den Burgel, ende een clein gatt doir de 
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muire moege brecken tot gerijf sijner brouwerien, onder praesentatie alles weder t’ maecken 
als dat behoirt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn verseuck, mits alles 

wederom naebehoiren maeckende. 

 

 

104. Den 13
de

 Julij Anno 1633, fol.24vo. 

Opte requeste van Jenneken van Wilsem, versoeckende tot haer ende haer kinderen onderholt, 

de opkompsten van seecker vicaris, Wilsems vicarie genaemt, soe suppliantinne susteneert, 

uuit haren boesems hergecomen te sijn. 

Was geapost:  Dewijle ten deele blickt, dat uuit suppliantinnes boesem, dese verhaelde 

vicarie hergecomen is, soe begunstigen Schepenen ende Raedt, suppliantinne met veertich 

carels gulden des jaers, uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer in twee terminen als Michaelis 

ende Paesschen te ontfangen, waervan het eerste termijn nu toecomende Michaelis sal 

verschenen wesen. 

 

 

105. Eodem die [13 Julij 1633], fol.24vo. 

Opte requeste van Jenneken Jans getrouwt mit Jan Carls out burger deser Stadt, versoeckende 

een jaerlicke alimentatie tot onderholt van haren innocenten soene. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijff en twintich carels 

gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Wessinck in twee terminen te 

ontfangen, waer vande gerechte helfte nu ende de wederelfte toecomende Michaelis sal 

betaelt worden. 

 

 

106. Eodem die [13 Julij 1633], fol.25. 

Opte requeste van Jan Geerts de soene van Geert Lamberts tegenwoirdich meijer deser Stadt 

opt erve bij den Legen Ess gelegen, versoeckende dewijle  sijn voirschreven vaeder vermits 

sijn hooge olderdoem, het erve wel soude willen verlaten, dat hij het voirschreven erve 

mochte overnemen ende in sijn vaeders huijre treden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen, dat den suppliant bij wille van den vaeders 

erve hijrinne verhaelt sal moegen treden, mits stellende voir de pacht goede sufficiente 

burgen. 

 

 

107. Eodem die [13 Julij 1633], fol.25. 

Opte requeste van Johan Albertz deser Stadtz tollenaer ende Willem Rijxen als burgen ende 

momberen voor ende aver Johan Geertsen Sangers ende zijnenhuisfrou Janniegen Evertz nae 

gelaetene kijnderen, versuickende authorisatie, omb eenige bestialen, landen, guederen tot 

prouffit der onmundigen ende voldoeninge des erffenissen lasten, ende dat de eheluijden 

soene Hermen Jans, inde olderen plaetze het arve onder behoirlicke burgstellinge tho meugen 

anveerden, ende inde anstaende huijer jaeren tho meugen gecontinueert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren die momberen ende burgen indesen tot 

vercoepinge van eenige bestialen ende andere guederen tot proffit vande onmundigen, mitz 

daer van holdende, goede annotatie vande bestialen  ende guederen ende desen volgentz 

consentierende dat de onmundigen kijnderen boedelen vermitz affsterven zijns moders, het 

arve ansich te nemen, stellende ande Stadt voor die jaerlixse pachten soufficiente burgen 

sonder argelist. . 
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108. Den 18
de

 Julij Anno 1633, fol.25vo. 

Opte requeste van Derrick Jans ende Geert Geertsen, gesworen dicke bijervoerders ende 

burgers deser Stadt versoeckende continuatie van seecker strepelken landes over der Isselen 

gelegen genaemt Naeteers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt continueren supplianten op de olde pacht van dit 

versochte strepelken landes, mits betaelende die verloopene pachten. 

 

 

109. Den 27
ste

 Julij Anno 1633, fol.25vo. 

Opte requeste van Coert Rouckes, versoeckende begunstiget te worden met den dienst vant 

costerschap vande Buiten ende Broeder kercke. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den dienst vande 

costerie van de Buiten ende Broederkercken, met de profijten daertoe staende, met dat de olde 

costers weduwe soe lange deselve levet vijftich golt gulden van suppliants tractament sal 

hebben te geniten, gelijck dan oick Gijsbert Claesens weduwe haer tractament ende gagie tot 

kerstijt sal hebben te ontfangen. 

 

 

110. Den 15
de

 Augusti Anno 1633, fol.26. 

Hebben Schepenen ende Raedt Arent Jansen cleermaecker in plaetse van Jan Toenisen 

denselven, voir deser Stadts boode angenomen, ende sal nu toecomende Michaeli, het halve 

jaer van sijn tractament verschenen wesen. 

 

 

111. Eodem die [15 Augusti 1633], fol.26. 

Opt’ versoeck van Geesken Jans naegelatene weduwe van zaelige Jan Dirricks schriver in de 

Venepoorte, versoeckende tot toecomende Paesschen op de woeninge vande Venepoorte 

gecontinueert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raet cuntinueren suppliantinne inde versochte woninge tot op 

de vervaertijt van Paesschen anno 1634. 

 

 

112. Eodem die [15 Augusti 1633], fol.26. 

Opt’ versoeck van Arent Jans Baecker, versoeckende begunstiget te worden met het 

Venepoortschriverschap ende met die saetwaege. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het 

Veenepoortschriverschap ende met de bedininge van de saet waege, gelijck zaelige Jan 

Dirricks deselve bedieninge waergenomen heeft, ende dat alles op de profijten daertoe 

staende, mits dat de weduwe van zaelige Jan Dirricks op de woninge tot Paesschen anno 1634 

gecontinueert bliven. 

 

 

113. Den 17
de

 Augusti Anno 1633, fol.26vo. 

Opte requeste van Egbert Martens, Peter van Bronckhorst, Melcher Wolffs ende Wessel 

Ulrichs, Roodendraegers deser Stadt, versoeckende jaerlicks versien te worden met een 

parthie turffs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen dese vijer supplianten, tot vollenste van 

haer turff met twaelff caerels gulden des jaers, waervan sije toecomende Michaeli het eerste 

sullen hebben te ontfangen. 
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114. Eodem die [17 Augusti 1633], fol.26vo. 

Opte requeste van Trijne Gerritsen olde weduwe, versoeckende een cleijn subsidium in haren 

soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijn golt gulden eens, 

soe de Camener Wessinck bij gelegentheit haer sal tot hande stellen uuit sijn E: camer. 

 

 

115. Den 25 Augusti Anno 1633, fol.26vo. 

Opte requeste van Derrickien Scherffs, versoeckende, alsoe sije het huijs van Jan van der 

Hove, weder aen haer heeft moten coopen, inden Gerichtlijcken opslach tot groot achtendeel 

van haer kinderen, der welcker vaderlicke erffenisse op de cooppenningen was beweesen, 

ende soe nu dit gecofte huijs doir quaede bewoeninge vande voornoemde Hoeve seer is 

vervallen ende hertminneringe van nooden heeft, ende die kinderen niet machtich sijn in 

sodanige gestalte van hoochte, als dat nu is te vertimmeren, ten ware haer bij eenen eersaeme 

Magistraet, toegelaten worde, t’ huijs wat leger te moegen maecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliantinne dat sije den gevel hijrinne 

verhaelt, tot ande lijste, haer bij eenen eersaeme Magistraet angewesen, sal moegen 

affbrecken, mits in plaetse vandien, tot veciringe vande Stadt, een ander gevel wederom daer 

op bouwende op de forma ende manire, als den gevel van Claes Wijntges, daer beneffens 

gelegen gebouwt is. 

 
In marge: Den 20 Octobris Anno 1633.   Hebben Schepenen ende Raedt opt naerder versuick vande suppliante haer 

gecousen tot den voorgevel tot beneden toe te meughen affbreecken ende daernae tot ande irste solderinge wederom in sulcke 

gestalte met grauwerk op metzelen, als deselve tegenwordig is, ende vorder met cruis cusinenen van graeuwerck tot ande 

twijede verdiepinge naebehoeren volgentz haere presentatie versien ende doen  maecken ende soe vervolgentz den gevel met 

spekstenen  ende  cantelingen van grauwerck langens de  meeste versieringe ter eere vande Stadt naer vereisch vant werck 

wederom opmetzelen laeten.  Hoochstraten  secret. van Ingen * 

 

 

116. Den 31
ste

 Augusti Anno 1633, fol.27. 

Opte requeste van Otto Jansen Brouwer ende Geertken Arents eheluiden, versoeckende, alsoe 

sije supplianten ende haere vijer kinderen voirhebbens sijn, haer gemeene Brouwerie achterde 

Nije muijre alhijr gelegen, te vercoopen, ende aldewijle daerin mede participeert een 

onmondich kijnt der voirschreven Geertgen Arents voirkijndes met namen Constantia Daniels 

geprocreert in echte bij Daniel de Meersman ende Janneken Hendricksdochter hijr geene 

momberen hebbende, ende tot Amsterdam opgevoedet wordende, dat het selve tot momberen 

moege gestelt worden Jan Carsten corvemaecker ende Dubbelt Driessen, mit toecomende 

consente ende approbatie van dat deselve dese supplianten in der vercoopinge der brouwerie 

voir des kindes gedeelte, moegen bijwoenen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren Jan Carsten corvemaecker ende Dubbelt 

Dreesen tot momberen over dit onmondige kindt hijrinne verhaelt, ende dat sije wegen des 

kijndes portie die vercoopinge der brouwerie hijrine gementioneert, moegen bijwoenen, ende 

die penningen daervan procederende, en meesten profijte van haer plechkijndt te emploiren 

ende an te leggen. 

 

 

117. Eodem die [31 Augusti 1633], fol.27vo. 

Opte requeste van Henrick Rijcksen Stadts meijer vant Nije erve op die Midderkule, 

versoeckende voir dit jaer alnoch te moegen schoren twee campen genaemt die Weertges, 

genaemt den middelsten ende voornsten , praesenterende wederom daer en tegens drees te 

laten leggen, den Hoijcamp. 
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Was geapost:  Suppliant can in sijn versoeck niet gewilvaert worden, maer sal sich hebben te 

reguleren nae de conditien inde verpachtinge hem voir gehouden. 

 

 

118. Eodem die [31 Augusti 1633], fol.28. 

Dr. Nicolaus la Plancque heeft eenen eersaeme Magistraet geremonstreert, de groote noot van 

omtrent vijer duijsent verdrevene ballingen uuit Bohemen, Moravien ende Slesien, haer 

verontholdende in Polen, versoeckende dat eenen eersaeme Magistraet, haer met een 

Christelijcke mildadicheit gelive te asisteeren, waerop Schepenen ende Raedt haer boven de 

vijftich carels gulden voir desen gaer vereert, haer noch begunstiget hebben, met vijftich 

carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Wessinck, te ontfangen. 

 

 

119. Den 10 Septembris Anno 1633, fol.28. 

Opte requeste van Trine Gerritsen, versoeckende in hare soberen staet een subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijn carels gulden eens, 

ende dat voir de laeste reijse, uuit de Ecclesiastique Camer van den E:  Wolter Wessinck te 

ontfangen. 

 

 

120. Den 10 Septembris Anno 1633, fol.28. 

Hebben Schepenen ende Raedt , op het versoeck van Albert Reijnersen Schaep wegen sijn 

voirsingen inde Buiten kercke, denselven jaerlijcks in vijer quartalen, als Paesschen, Joannis, 

Michaeli ende Kersmisse, toegelecht hondert carels gulden waervan nu verleeden Paesschen 

het eerste quartael, al verschenen sal wesen. 

 

 

121. Den 21 Septembris Anno 1633, fol.28vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, D. Wilhelmo Stephani tot een slaechtbeest begunstiget met 

twaelff pont, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

122. Den 5 Octobris Anno 1633, fol.28vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot vollenste vande kercke van Schenckerschanse noch 

geaccordeert twaelff carels gulden om bij de Camer der Eccklesiastique goederen de E: 

Wessinck uuitgekeert te worden voir de diaconie. 

 

 

123. Eodem die [5 Octobris 1633], fol.28vo. 

Wegen de armode van Otto Baeckers weduwe hebben Schepenen ende Raedt haer alnoch 

geremitteert, alsodanige verloopene landtpachten als dieselve plichtich is inde Camer der 

Ecclesiastique oederen de Anno 1629 mits dat sije in promptis geholden sal wesen te betaelen 

de resterende verloopene landtpacht de Anno 1630 in gebrecke hijr van verblivende sal haere 

burge Jurrien Lucsen voir de resterende pacht de Anno 1630 daer voir geeexecuteert worden. 

 

 

124. Eodem die [5 Octobris 1633], fol.28vo. 

Opte requeste van Anneken Reijnerts weduwe van wijlen Arent Brant, versouckende dat haer 

ende hare kinderen momberen de E: Johan Louwsen, Gerrit Baecker ende Lambert Roelofs 

geauthoriseert moegen worden, om opentlijcken te meesten profijt te alieneren ende te 
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vercoopen haer huijs ende arve achter de Nijuwe muijre gelegen genaemt het Witte Cruice, 

alsoe het sich bevindt haer ende hare kinderen t’ selve niet dienstich te wesen, om langer te 

houden, dat uuit de cooppenningen meerder profijts sal connen getrocken worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren de momberen hijrinne verhaelt, om ten 

meesten profijt van de weduwe van wijlen Arent Brandt ende hare kinderen, dit hijrinne 

verhaelde huijs ende arve opentlijck te alieneren ende te vercoopen, de penningen daer van te 

procederende tot profijt van deselve weduwe ende hare kinderen nae behoiren te emploieren. 

 

 

125. Den 5 Octobris Anno 1633, fol.29. 

Opte requeste van Anna Sijmons ende Johan Henricks ende Jan Claes[bombers] aver zaelige 

Stijne Sijmons nae gelaetene kijnderen bij Derk Henricks in echtschap geprocreert, 

versuickende authorisatie, omb d’ erffnisse van zaelige suster  Janneke Jans tho meugen 

anveerden vermeuge derselver dispositie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat supplianten vermeuege die dispositie van 

suster Janneke Jans, tot derselve nalatenschap berechtiget sijn ende deselve ten averstaen van 

haere testamentoiren tho meugen anveerden, mitz bethalende die legaeten bij testamente ande 

eene, als andere geggeven. 

 

 

126. Den 19
de

 Octobris Anno 1633, fol.29vo. 

Opte requeste van Anneke Jans weduwe van Bouwe Fransen versuickende haer het 

vijerendeel jaers soe suster Janneke Jans op Kersmisse irstcommende sal comen te 

verschijnen ten respecte zije int leste vijerendeel jaers int versterven vande voorschreven 

Janneke Jans veel moeiten ende oncosten gehadt heft, uuit gratie moest gevolcht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne uuit sunderlinge gratie,  in 

plaetze vant gevorderde onverscheenen vijerendeel jaers tractementz, mit vijff en twijntich 

carels gulden eens, omb vanden E: Johan Roloffs als Camener tho vorderen ende tho 

ontfangen. 

 

 

127. Den 27 Octobris Anno 1633, fol.29vo. 

Opte requeste van Janneken Malers, versuickende, alsoe sije van meninge is naer Amsterdam 

haer te bewegen, bij seeckere persone, soe voirmaels vande Armencamer is gesusteneert ende 

bij haer suppliant in haer ionckheit opgebracht, waer bij sie suppliante sall onderholden ende 

verpleget worden een subsidie tot afflegginge van haer schulden ende tot haere reijse. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijff en twintich carels 

gulden, ten vollenste van haer vertreck, uuit de camer der ecclesiastique goederen vande 

Camener Wessinck te ontfangen. 

 

 

128. Den 30 Octobris Anno 1633, fol.30. 

Hebben Schepenen ende Raedt zaelige Jan Gerrits weduwen suster in haren soberen staet, 

eens begunstiget met thijn goltgulden, uuit de ecclesiastique camer van de E: Wessinck te 

ontfangen. 

 

 

129. Den 7 Novembris Anno 1633, fol.30. 

Opte requeste van zaelige Egbert Henricks spynners weduwe, versuickende vermuegens 

haeren hoogen olderdoom van 71 jaeren ende lijves swackheit eene gratieuse alimentatie. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuit gunstige consideratie thijen 

golt gulden eens uuit die camere vanden camener indertijt vande ecclesiastique te ontfangen. 

 

 

130. Den 10
de

 Novembris Anno 1633, fol.30. 

Hebben Schepenen ende Raedt de soene van Gretken Matthis, Matthias Backershoff genaemt 

wegen het dediceren van seecker theses de villegisimo, vereert met vijff en twintich golt 

gulden eens, uuit de ecclesiastique camer vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

131. Den eersten Dcembris Anno 1633, fol.30. 

Opte requeste van Willemtgen Lucas, weduwe van zaelige  Mr. Willem Hermsen timmerman, 

versoeckende dat tot momberen over hare vijer kinderen bij eenen Eersaeme Raedt moegen 

geauthoriseert worden de E: Jacques Saabe ende Thomas de Bonthe ende dat dienvolgents die 

voirschreven momberen bij speciale ordre eener eersamen Raedes, als overmomberen moegen 

geauthoriseert worden, om tot reddinge van suppliantinnen zaelige mans boedel te vercoopen, 

des suppliantinnen huijs ende arve, naest haer woninge opde Oldestrate gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren de E: Jacques Saabe ende Thomas de 

Bonte tot momberen over suppliantinnen kinderen, authoriseerende oick mede de 

voirschreven momberen, om tot distratie van suppliantinnes huijs ende arve hijrinne 

gementioneert te moegen treden, ende de penningen daer van te procedeerende ten meesten 

profijte van suppliantinne ende haere kinderen te emploiren ende ante leggen. 

 

 

132. Den 3 Decembris Anno 1633, fol.30vo. 

Opte requeste van vande naebuiren van zaelige Berent Berentsen van Notelen, versoeckende 

ter wijlen daer geene vrunden voirhanden sijn noch geene middelen, dat sijne twee naelatene 

kinderen, met deser Stadts weeshuijs mochten versien wordt, alsoe de vaeder een burger deser 

Stadt geweest is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen dese beijde kinderen van zaelige Berent 

Berentsen van Notelen mit deser Stadts weeshuijs, mits daer mede inbrengende wes haer 

eenichsints van haere zaelige olderen angesturven is. 

 

 

133. 1633 den irsten Decembris. Fol.31. 

Opte requeste van Berentgen van Bronckhorst genaemt Maschop tho kennen gevende dat haer 

boeitgen staende bij het dragers huijsien, buijten die Visporte ander Stadtz muire sier veroldet 

ende gans vervallen, versuickende dat Schepenen ende Raedt gelieven wille ende tho testaen 

dat suppliantinne het voorschreven boeitgen tegens eene jaerlixe recognitie doch alles tot 

revocatie moechte vergrooten soe inleggen als verhoogen een twye ofte drije voeten tho 

moegen doen repareren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren suppliantinne vermeuge haere angeven 

ende anwijsinge tijt vande genoemene inspectie vande boeije bij het drages huijsien gedaen, 

in alsulcke forma deselve boeije met eijn geveltgen ende anders sal meugen op tijmeren, mitz 

daervan op Paschen jaerlix ande Stadt tho bethalen eenen thijns van anderhalve goltgulden, 

waervan die irste tijns op Paschen anno 1635 verschenen zal wesen sonder argelist. 
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134. 3 Decembris 1633, fol.31. 

 

Opte requeste van Florijs Willemssen waegemester aende Veenepoorte, versoeckende dat hij  

in plaetse van den stal aen de Stadtsmuijre bij Jan Smit zaelige poortien opgerecht, eene 

cleine woeninge mochte timmeren, mits deselve een weijnich vorder dan den tegenwoordigen 

stall in de breedte mochte uuijtgesettet worden. 

Was geapost:  Op gedaen raport vande heeren oude ende nieuwe cameners vergunnen 

Schepen ende Raedt den suppliant, dat hij in plaetse vanden tegenwoordigen stal, aen deses 

Stadts muijre nevens de Veene poorte opgerecht een nieu huijsken sall moegen timmeren, 

wesende vande muijre naede strate breet thiende halve voet, ende vande muijre nae de 

touslagers boede breet vijffte halve voet, mits daer voor tot een jaerlijcken thins aen dese 

Stadt betaelende vierthienstuijver, waervan de eerste thins op Paesschen anno 1635 

verschenen sal wesen. 

 

 

135. Den 12 Decemb(ris) 1633, fol.31vo. 

Opte requeste van Trine Peters Waster, verseuckende iaerelicks gealimenteert te moegen 

worden. 

Was geapost:  Suppliante wort uuijt commiseratie eens begunstiget met thien golt gulden, die 

sij sal hebben te ontfangen uuijtte ecclesiastique camer vande E: Wessinck. 

 

 

136. Eodem die [12 Decembris 1633], fol.31vo. 

Opte requeste van Hilligien Herms vrovrouwe tot Brunnepe versoeckende, vermits hare 

armoede dat haer voor huijshuijr ende turff ijetwes jaerlicks mochte toegelegt worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuijt commiseratie met een 

jaerlicks subsidie van thien golt gulden tot huijshuijre, soe lange sij buijten woent, en sulx tot 

revocatie om sonder in consequentie getrocken et worden, waervan de eerste thijn golt gulden 

op Paesschen 1634 uuijtte ecclesiastique camer sullen vervallen wesen. 

 

 

137. Eodem die [12 Decembris 1633], fol.31vo. 

Opte requeste van Goesen Andriesen die soene van zaelige Andries Egbertz, versuickende dat 

hij die Stadtz weijden neffens andere ende den corten tijt zijns levens , also zijn vader zaelige 

Burger deser Stadt is gewesen tho meugen gebruicken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant omb deser Stadtz Burger tho 

muegen worden, mitz bethalende die gerechticheit tot het wynnen derselver staende, ende can 

in sijn vorder versuick voor dese tijt gewilfaret worden, maer zal aver een jaer tweten anno 

1635 dien angaende naeder versuick muegen doen, ende comen daer op bijde heeren 

Burgemeesteren ende cameners indertijt. 

 

 

138. Eodem die [12 Decembris 1633], fol.32. 

Opt’ verseuck van Ds. Wilhelmus Stephani dinaer des Godtlijcken woordes alhijr, 
verseuckende alsoe Ds. Nicolaus la Plancque van hijr nae Haerlem comt te vertrecken, dat hij 

sich uuit deser Stadts woeninge van de weme moege begeven ende wederom sijn domicilium 

nemen inde woeninge soe Ds. Nicolaus la Plancque voirscheven comt te verlaten, hijrop 

hebben Schepenen ende Raedt sijn Eeweerde in sijn versoeck gewilvaert, doch dat sijn 

Eeweerden tot vollenste van sijn huishuire niet meerder sal heben te geniten als Ds. La 
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Plancque voirschreven genoten heeft, als te weeten des iaers hondert ende twaelff carels 

gulden. 

 

 

139. Eodem die [12 Decembris 1633], fol.32. 

Opte requeste van Anna Jansen van der Straten weduwe, versoeckende remissie van dree 

jaren huijre, weesende des jaers thijn golt gulden soe sije alnoch an deser weeshuijs plichtich 

is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne dese hijrinne verhaelde dree 

jaren verloopene huishuire. 

 

 

140. Den 14 Decembris 1633, fol.32. 

Opte requeste van Lubbet Gijsbertsen, versoeckende remissie van 16 carels gulden wegen 

verloopene pacht van Oenerlandt ofte een tijt lanck uuitstell. 

Was geapost:  De betaelinge van dese verloopene landtpacht wordt tot anstaende Paesschen 

gediffereert. 

 

 

141. Eodem die [14 Decembris 1633], fol.32vo. 

Opte requeste van Jacob Sijmonsen versoeckende remissie van sijne verloopene huijshuijre. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant sijne verloopene huijshuijre, 

mits van hen voerder van jaer tot jaer promptelijcken betaelende. 

 

 

142. Eodem die [14 Decembris 1633], fol.32vo. 

Opt’versoeck van Mr. Claes Claesen deser Stadts scherprichter, is deselve begunstiget met 

een blauwe cledinge. 

 

 

143. Eodem die [14 Decembris 1633], fol.32vo. 

  Copia 

Edele, Eerentfeste, hoichgeleerde, wijse, voirsinninge heeren Burgemeesteren, Schepenen 

ende Raedt der Stadt Campen.. 

Remonstreert ende geeft zo Ed. met behoirlijcke eerbiedenisse toe erkennen, die Eerentrijcke 

Beatricx Peters naegelaene weduwe wijlen Mr. Berent Avercamp, tegenwoirdich cranck te 

bedde liggende, hoe dat suppliante bij haer selver ponderende ende overwegende hare 

middelen wegen hare sware overkomens huijsholdinge, dieselve bevindt sodanich, dat wanner 

haere kinderen ende kints kinderen een ijder sijne portie, hem nae rechte competerende, nae 

suppliantes overlijden daer van nae hem souden comen te nemen, haren stommen ende 

miserablen soen van sijne portie niet soude connen leven, maer noetwendich in handen van 

sijnen broeder ende swager soe het hare als jongeluijden selves zo an doen hebben, off zo Ed. 

soude comen te vervallen, sulckx datt suppliante van herten geerne saege gepraevenieert ende 

voirgekomen, ende over sulckx bij seeckere testamentatie dispositie van meeninge wel soude 

sijn den voirschreven haren stommen ende miserablen soene sijn levent lanck buiten laste van 

anderen te besorgen, ende den selven uuit de t’ samtlijcke goederen soe als suppliante deselve 

tegenwoirdich is besittende, jaerlicx sijn levent lanck te maecken, eene somme van hondert 

carels gulden, soe hare andere erffgenamen uuit de voirschreven samtlijcke goederen alle 

iaeren uuit te keeren geholden souden wesen ende dat de goederen daer voir verobligeert 

souden sijn ende voirts nae doode van den voirschreven haren stommen soene weder te 
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devalueren ende hare erffgenamen, gelijck t’ selve nae rechte behoren wert, welcke 
voirschreven saecke alsoo deselve in redenen ende billickheit wel is bestaende, soe bevindt 

sich dan noch eenige swaricheit waer doer suppliants goede meininge naer haren doode 

lichtelijck geen effect soude connen te nemen ende door eenige mede erffgenamen 

geimpugneert worden door dien suppliants op haren weduwenstoel ende in gemeenschap van 

goederen is bliven sitten, ende datt suppliants goederen alleene niet suffissiant en sijn om de 

alimentatie vanden voirschreven haren soene daer uuit te vervallen; als ist dat de bedroeffde 

crancke suppliante in desen haer refugium tot u Ed. als overmomberen ende die doch een 

sonderlinge ooge sijn hebbende op sodanige miserable personen is noemende, dienvolgens 

versoeckende ende begeerende dat u Ed. gelive consent te draegen ende te bewilligen, dat 

suppliante sodanige dispositie als hijer vooren verhaelt is, tot sustentatie ende onderholdinge 

van den voorschreven haren stommen ende miserablen soene moege oprichten ende den 

selfden uuit die gemeene goederen legateren ende maecken jaerlicx hondert carels gulden 

ende deselve hare dispositie naer haer overlijden tegens die opposanten te meinteneren, ten 

einde de voirschreven haere soene het effect van dese voirschreven haere uuitterste wille 

moege erlangen. 

Des doende was met verscheiden handen onderteeckent. 

Wij ondergeschreven versoecken als boven. 

Everardus Avercamp M. Dr. [Medisch doctor]. Jacob Roelofs Steenberch. Wouter Wissinck. 

Evert Rijnvisch. Roedolf van Ingen. Arnoldt Witten. 

Was geapos:  Schepenen ende Raedt hijrop verstaen hebbende, die meininge vande vrunden 

ende respective momberen soe dese saecke mede is angaende, accorderen als overmomberen 

suppliantinne in haer verseuck. Actum den 18 Decembris Anno 1633. 

 

 

144. Den 28 Decembris Anno 1633, fol.33vo. 

Opte requeste van Arent Hendricksen Stip versoeckende dat hij seeckeren sloot in de 

Meesteege, tegens sijn dijck overgelegen moege dempen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij den sloot hijrinne 

verhaelt voir de helfte mach dempen ende met een vredinge affvredigen. 

 

 

145. Den 4 Januarij 1634, fol.34. 

Opte requeste van Willem Jacobs Worst en Willem Geertsen als momberen van Jan Jacobs 

Worst onmundige kinderen, versoeckende dat sij neffens d’ander erffgenamen van zaelige 
Wendeltgen van der Weij weduwe van wijlen Crijn Tijssen, wegen hare pleechkinderen mede 

mochten vercoopen desselffs Wendeltgens huijs ende weere in de Broederstrate op het 

hoeckien van de Hoffstrate gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren de momberen om wegen hare 

pleechkinderen neffens d’andere vrunden tot vercoopinge des huijses in desen aengetogen te 

moegen treden. 

 

 

146. Den 21 Januarij Anno 1634, fol.34. 

Opte requeste van Henrick Helmichsen holtcooper ende Rijck Andrisen brouwer 

verseuckende wegen haere respective getrouwde kinderen, consent om een olimoele van 

ijmande in des voirschreven Rijck Andrisen huijs ende arve op de Oldestrate gelegen. 

Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in haer verseuck, mit dat de olimoele op 

sodanige manire gestellet worde dat de naebuiren daer durch niet beschadiget en worden ende 
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daer de naebuiren eenige schade daer bij mochten comen te lijden, sulckx sullen supplianten  

geholden wesen te repareren. 

 

 

147. Den 25 Januarij Anno 1634, fol.34vo. 

Opte requeste van Henrick Gijsberts Stadts Gasthuijs meijer tot Wesep, versoeckende consent 

om het voirschreven arve aen Gijsbert Jacobs te moegen overdoen, blivende ondertusschen hij 

suppliant Henrick Gijsberts voir die jaerlixce loopende pachten verobligeert. 

Was geapost:  Scheenen ende Raedt authoriseeren de heeren provisoren ende kerckmeesters 

inder tijt, om ten meesten dienste vant’ Gasthuijs hijrinne te disponeren. 
 

 

148. Eodem die [25 Januarij 1634], fol.34vo. 

Opte requeste van Jan Jansen versoeckende een subsidium in sijn soberen staet ende sjn 

sieckte. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met een pont groot eens, uuit de 

ecclesiastique camer vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

149. Eodem die [25 Januarij 1634], fol.35. 

Opte requeste van Trijne Gerritz burgersche deser Stadt, t’kennen gevende hoe dat zije een tijt 
lanck sieck ende impotent gelegen ende overmitz sije haer in haeren hoogen olderdom nijet 

can erholden ende metten irsten apene water van meijninge is op Amsterdam tho vertrecken. 

versuickende inmiddels eenich subsidium tot haer onderholt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot hare onderholt meth thijen 

carels gulden eens tot haere lijves nootdruft, uuit die camer van E: Steenberch ende Tengnagel 

van de jaere 1633 t’ ontfangen. 
 

 

150. Eodem die [25 Januarij 1634], fol.35. 

Opte requeste van Lubbert Michielsen veerman op ten Enck tho erkennen gevende dat hem 

anno 1629 bij het verloep vande Veluwe het veer onbruickbaer gemaeckt, met het veer haelen 

van zijne schuitte ende deser Stadt scholde tot zijnen grooten naedeel ende geledenen 

schaeden ende daer aver versuickende eenige remissie van zijne alnoch ande Stadt plichtige 

pacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant an zijne alnoch ande Stadt 

plichtige pacht ten consideratie van zijnen geledenen schaeden die somme van vijff ende 

dartich carels gulden in den camer van den jaere 1632 t’ genieten. 
 

 

151. Eodem die [25 Januarij 1634], fol.35. 

Opte requeste van Arent Henricksen ende Berent Dirricksen als momberen aver Gerrit 

Henricksen kijnderen Jan ende Anna bij sijn huijsfrouwe Janneke Jans in echtschap 

geprocreert, voorgevende dat deselve oldeloese kijnderen bij haer omen Johan ende Clas 

Jansen verplegt worden ende aennemen willen deselve van alsulcke 112 carels gulden als 

deselve kijnderen van haer olderen geerft hebben, op tho brengen ende tot haere mundigen 

jaeren tho op tho brengen, dat zije daer aver van haere momberschap ontslagen ende haer 

geaccordiert mocht worden deselve penningen de voorschreven kijnderen over antho leveren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren supplianten haer versuick als tweten haer 

t’ontslaen vande momberschap in desen gemelt ende dien volgentz mede haer accordierende, 
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omb die kijnderen daervan zij momberen tot noch toe geweest zijnen neffens haer, haere 

goederen den omen van de kijnderen met naemen Jan ende Clas Jansen tho laeten volgen ende 

ter handen te stellen, mitz dat deselve haer goederen daervor sullen verbijnden de kijnderen 

tot hare mundigen jaren thoe op tho brengen ende tho onderholden ende alsodane 

verbijntenisse soe wel alhijer als vorden Schulten van Camperveene willen tho prestieren. 

 

 

152. Den eersten Februarij Anno 1634, fol.35vo. 

Opte requeste van Derrickien Scherffs verseuckende remissie van eenige verloopene renthen  

totten iaere 1634  an deser Stadts Ecclesiastique camer plichtich, iaerlickx ter summe van 26  

golt gulden, 14 stuivers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne de twee olste verloopene jaren 

inde respective deser Stadts Ecclesiastique camers vervallen. 

 

 

153. Eodem die [1 Februarij 1634], fol.35vo. 

Opte requeste van Gerrit Cornelis opt’ Eijlant stadts meijer, verseuckende remissie wegen de 
geleedene schaede durch het overleggen van tusschen die 60 ende 70 roeden dijcks, over dree 

campen van sijn arve gelecht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliant wegen dese sijne praetensie van 

geleede schade in deser Stadts camer de anno 1632 de somme van soeventich carels gulden. 

 

 

154. Eodem die [1 Februarij 1634], fol.36. 

Opte requeste van Henrick Claessen wieldraeijer verseuckende dat hij mette ledige plaetse 

achter het Vleesch huijs mochte begunstiget worden om deselve tot het booren van pompen 

te moegen gebruijcken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt wilvaren den suppliant in sijn verseuck mits dat hem 

door de heeren cameners worde aengeweesen, waer, hoe verre en op wat maniere hij het selve 

sulle timmeren en sulx tot sijnen costen. 

 

 

155. Eodem die [1 Februarij 1634], fol.36. 

Opte requeste van Carst Arents [metselaer] en Trijne Willems sijne huijsfrou versoeckende 

dat hij het huijssien bij sijne zaelige moeder Hille Schaeps, soo een geruijmen tijt van den 

Armen Bedieners was onderholden, dienvolgents op ten Armen camer vervallen, ende nu 

door de voorschreven bedieners wort aengetast om te vercopen, nagelaten ten respecte van 

sijne cleine verdiensten ende vier cleine kinderkens, mochte behouden onder presentatie van 

anden Armen weder alsooveele penningen als bij sijne zaelige moeder sijn genoeten, uuijt 

hetselve huijsken te vesten die renthe van dien procifelijck alle jaer onveriaert te betaelen off 

dat het bij den Armenbedinaers sonder dissimulatie sulle moegen vercoft worden off dat 

hetselve aen sijne kinderen mochte gegeven worden sonder dat hij t’selve sulle moegen 
vercoopen off beswaren, alles tot welbelieven van een eersaeme raedt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren de heeren Provisooren ende Armen 

bediners, om ter redelickheit hier inne te disponeren. 

 

 

156. Den 4 Februarij 1634, fol.36vo. 

Opte requeste van Geert Florijssen soene van Florijs Willems meijer opt Raes versoeckende  
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achter opt buijten lant in de Drie Kant wesende een parceel legen lants eene coeije [caedijck] 

te moegen leggen. 

Was geapost:  Suppliant wort geconsenteert een coeije te moegen leggen, ter plaetsen soo hij 

de heeren dijckgreve en heijmerades heeft aengeweesen. 

 

 

157. Eodem die [1 Februarij 1634], fol.36vo. 

Opte requeste van Trijne Herms en Berent Gerrijts hare soene meijerluijden op te Sticken, 

versoeckende op het buijten lant eene coeije te moegen leggen. 

Was geapost:  De heeren dijckgreve en heijmeraden oculaire inspectie genomen hebbende  

vande plaetse achter den Poll aen het cleine Caetgen inde leegte gelegen wort geconsenteert 

 aldaer eene coeije [caedijck] te moegen leggen. 

 

 

158. Den 6 Februarij Anno 1634, fol.37. 

Opte requeste van Arent Rolofsen boode deser Stadt, verseuckende in sijn swaericheit eenige 

assistentie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris met vijff en 

twintich carels gulden uuit deser Stadts Camer de Anno 1633 te ontfangen. 

 

 

159. Eodem die [1 Februarij 1634], fol.37. 

Wegen de goede diensten vanden eerweerde Ds. Nicolaus la Plancque dinaer des Godtlijcken 

woordes alhijr, soe nu bij de van Haerlem tot den dienst der kercke beroepen is ende sijn 

eerweerde tegenwoirdich sich van hijr derweits te transporteren van meininge is, soe hebben 

Schepenen ende Raedt sijn eerweerde begunstiget met het terminen, soe toecomende 

Paesschen wert comen te vervallen, soe durch de camener der ecclesiastique goederen in  

tempore de E: Wessinck, sijn eerweerde sal ter hande gestel worden. 

 

 

160. Den 8 Februarij 1634, fol.37. 

Opte requeste van Harmen Rijxen, Wijer Assies weesevader momberen over Andries 

Straetgens onmundige kinderen, insgelijck de E: Henrick van Somsbeecke ende Johan 

Cocqman momberen over de onmundige kinderen van Huijge Straetgens, versoeckende dat 

Schepen ende Raedt als overmomberen van de voorschreven onmundige, gelieven te 

approberen en ratificeren alsodane vercoopinge ende affstant van het recht van collatie over 

seeckere vicarien goederen omtrent Steenwijck leggende, als haerer pleechkinderen familie 

tot noch is geweest ende nu bij de samptelijcke daer toe berechtigde voor eene goede somme 

van penningen aen den ontfanger Hendrick Christoffers is vercoft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt der Stadt Campen het versoeck vande respective 

momberen vande onmundige kinderen van Andries ende Huijge in behoorlijcke deliberatie 

gelegt, consenteren als overmomberen het geene bijde momberen voorschreven in desen is 

gedaen het selve approberende mits desen. 

 

 

161. Den 11 Februarij Anno 1634, fol.37vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt  begunstigen suppliantinne zaelige Rijck Tromslagers weduwe 

met een pont groot eens, uuit de ecclesiastique camer vanden E: Wessinck te ontfangen. 
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162. Den 13 Februarij Anno 1634, fol.38. 

Heeft de heer burgemeester indertijt de E: Marten Alberts ende Johan Roelofs Ecclesiastique 

Camener, gerapporteert als dat haer E: Jenne Bodden soens dochter, weesende een miserabele 

persone, soe eenige tijt herwaerts verplecht is int weeshuijs, Jan Hendricks alias Staavasten 

huisvrouwe om deselve met cost, dranck ende wassen naebehoiren voir den tijt van een iaer te 

verplegen anbestadet hadden sullende desfals uuit deser ecclesiastique camer hebben te 

geniten vijff en soeventich carel sgulden, sulckx eenen Eersaemen Raedt heeft geapprobeert. 

 

 

163. Den 21 Februarij Anno 1634, fol.38. 

Opte requeste van Jan Jansen Schoemaecker ende Lucas Hermsen backer, als momberen van  

Thomas Jacobsen onmondige soene van Jacob Stevens, remonstreerende hoe dat sije ten 

achteren bent aen Jelis Willemsen Leuse een derde part van 320 carels gulden, waervan de 

twee derde parten competeeren Lambert Stevens ende sijn swaeger, die alle mit verwin ende 

executie hebben geprocedeert ende gelijckwel doir inductie voir elckx derde part him mit 65 

carels gulden hebben gecontenteert, verseuckende van eenen eersaeme Magistraet als 

overmomberen ordre wat haer desen angaende mit Jelijs Willemsen Leuse sal tedoene staen 

wegen den voirschreven vanhem begeerden affslach ant derde part vande 320 carels gulden 

verhaelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt als overmomberen authoriseeren dese voirschreven 

momberen om met Jelis Willemsen Leuse wegen haere plechkindes schulden te moegen 

accorderen ende soe veele te bedingen als mogelijck ende daer t’ niet hooger soude connen 
gebracht worden, als Lambert Stevens ende sijn swaeger voir haere quote bedingen hebben, 

sullen die voirschreven momberen voir haer quote daerop met den voirschreven Jelis 

Willemsen Leuse oick moegen accorderen. 

 

 

164. Den 22 Febr(uarij) 1634, fol.38vo. 

Opte requeste van Nelle Gerberts getrout met Cornelijs Reijnerts, versoeckende mette 

bedieninge vande groote Haetlander meule begunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Suppliantinnen eheman Cornelijs Reijnerts wort bij provisie voor den tijt van 

een jaer mette bedieninge vande groote Haetlander meule begunstiget. 

 

 

165. Den 24 Februarij 1634, fol.39. 

Opte requeste van Tijde Wijgers en Hendrickien Ghijsberts, versoeckende dat si vermits 

Arent Egbets backer sijnen dienst van Arme Weesevader in het kinder werckhuijs coemt te 

verlaeten totten selven dienst en tot binnen vader en binnen moeder mochten aengenomen 

worden, ende sulx onder verbant van hare goederen dat sij haer getrouwelijck in den 

voorschreven dienst sullen quijten. 

Was geapost:  Supplianten worden in haer verseuck gewilvaert, en sullen genieten alsodane 

jaerlijckx tractament als hare praedecesseurs de binnen vaders en binnen moeders hebben 

getrocken, mits dat volgents hare gedane presentatie haer goederen sullen sijn verbonden, dat 

sij haer in desen getrouwelijck sullen dragen ende doen als eerlievende persoonen toestaet. 

 

 

166. Den 28 Februarij Anno 1634, fol.39. 

Opte requeste van Jan Jacobsen ende Henrick Helmichsen als burgen voir Lubbert Gerritsen 

meijer opt’ Eijlandt soe in mora blijft die verloopene landtpachten te betaelen ende sich 

onderstaet sonder advijs ende te doen vanden supplianten sijne have ende goet te alieneren, 
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versoeckende dat sije op des voirschreven Lubbert Gerritsen goederen die hant moegen 

leggen ende die vercoofte posten intrecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren supplianten dat sije met een 

gerichtsdinaer interdictie ende verbott moegen laten doen aen Lubbert Gerritsen om geene 

goederen buiten supplianten kennisse te alineren ende te vercoopen, ende oick mede de 

algereets vercoofte goederen te moegen intrecken, opdat alsoe de Stadt Camers wegen die 

verloopene pachten naebehoiren moegen gecontenteert ende  voldaen worden waer op 

supplianten als burgen moegen wesen verdaecht. 

 

 

167. Den 20
ste

 Martij Anno 1634, fol.39vo. 

Opte requeste van Isaac Albertsen gevandet weesende van Godt die heere aen sijn gesichte, 

versoeckende alsoe hij hem metter woeninge toe Wesop bij sijn huisvrouwen olderen van 

meninge is neder te setten, dat hij alsodanige 25 golt gulden waer mede hij jaerlickx 

begunstiget is ende uuit de ecclesiastique camer ontfanckt hem aldair oick jaerlicks moege 

gevolcht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot sijn vertreck met vijff en 

twintich golt gulden, soe de camener Wessinck aen hem ontrichten sal sonder dat hij ietwes 

meerder van henvoerder van dese Stadt sal hebben te ontfangen. 

 

 

168. Den 22
ste

 Martij Anno 1634, fol.40. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ verseuck van Tijde Wijchers ende Henrickien Gijsbertsen 

sijn huisvrouwe als binnen weese vaeder ende binnenmoeder vant werckhuijs, versoeckende 

vande selve hare respective diensten ontslaegen te worden, waerop dan haer eersaeme 

dieselve vande voirschreven hare diensten hebben ontslaegen, sullende nae advenant den tijt 

gecontenteert worden. 

 

 

 169. Den 26 Martij Anno 1634, fol.40. 

Opte requeste van Johan Hooberinck versoeckende dat in plaetse van Dr: Brouwerius als in 

desen parthich [partijdig] weesende de E: Lambert Roelofsen, Francke Goertsen sijner 

kinderen momberen moege geadiungeert worden om neffens suppliant de scheidinge ende 

deilinge van Cranenweert te moegen helpen effectueeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den E: Lambert Roelofsen in plaetse van 

Dr. Brouwerius als in desen parthidich weesende, om neffens suppliant ende Francke Goerts 

als suppliant ende Hooberinck kinderen momber, dese hijrinne verhaelde scheidinge ende 

deilinge te helpen effectueren. 

 

 

170. Den 13 Aprilis Anno 1634, fol.40. 

Hebben Schepenen ende Raedt de soene van haren mederaedes vrunt de E: Johan Veene, 

wegent dediceren ende offereren van eenige theses de virtutibus vereert met vijff en twintich 

carels gulden uuit de camer van Burgemeester Wessinck te ontfangen. 

 

 

171. Den xij (12) Aprilis 1634, fol.40vo. 

Opte requeste van Lieutenant Boldewijn van Blanckevoort, versoeckende dewijll hij sijne 

Compagnie volgen ende Landen dienen moet, en oversulx geene wijdere opsicht over de 
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vergaederinge van de Wolffs op den Burgel gelegen hebben can, dat een ander tot de 

administratie des selves mochte gestelt worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de E: Henrick de Wolffs in plaetse vanden 

Lieutenant Boldewijn Blanckevoort totte administratie ende opsicht van Wolffs 

vergaederinge. 

 

 

172. Den xv de (15) Aprilis 1634, fol.41. 

Opte requeste van Evert Janssen op Camperveene, Stadts Geertruijden Gasthuijs meijer, 

versoeckende vermits verleeden Paesschmaendach onder de predicatie sijne absentie sijn huijs 

mett het huijsmans gereetschap van wagen, ploech, linnen ende wullen ende allerleij huisraet 

is verbrant met een favorabel onderstant tot opbouwinge eens nieuwen huijses begunstiget te 

moegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich goltgulden 

eens, die hij sall hebben te genieten uuijtte Ecclesiastique Camer vande E: Wessinck, ende sal 

sijen noch resterende huijrjaren jaerlijckx aen sijn belooffde pacht genieten thijn carels 

gulden. 

 

 

173. Den xvij den (17) Aprilis 1634, fol.41vo. 

Opte requeste van Hermen Gijsberts Schoemaecker versoeckende dat hij van sijne huijsingen 

op den Burgel tegens de Calverheckenwech gelegen, eene pompe door de strate tot in den 

Burgel mochte leggen, om eene nieuwe Brouwerie op te rechten. 

Was geapost:  Suppliant wort in sijn verseuck gewilvaert, ende sal eene pompe inde Burgel 

moegen leggen, mits dat de Stadt daer door geene schade coome te lijden. 

 

 

174. Den laesten (30) Aprilis Anno 1634, fol.41vo. 

Opte requeste van Claes Geertsen verseuckende alsoe hij deser Stadts Burgerschap gewonnen 

heeft met hondert golt gulden hem te moegen geaccordeert worden op Soevelingen ende die 

Greente twee beesten te moegen opslaen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant om redenen ende sonder 

consequentie om twee beesten op Soeveningen nu mede te moegen opslaen en te laten 

inbranden, ende sal met het opslaen vande andere deser Stadts meenten den behoirlijcken tijt 

daer toe staende aff wachten. 

 

 

175. Eodem die [30 Aprilis 1634], fol.42. 

Opte requeste van Aert Henrixen, Jan ende Gerrijt, Gerrijt Henrixen alle vier gebroederen van 

wijlen Marten Hendrix schoemaeker, insgelijcks de E: Jan Berentssen predicant tot Hattem, 

Heerde ende Henrick Berentssen organist tot Hattem, beijde broederen van Jannigien Berents 

ehevrou van Marten Henrix voorschreven beijde alhier overleeden, ende ses kinderen tot hun 

te nemen en daer bij te doene wes behooren wert, ende versoeckende dat die inboedel vercofft 

en het huijs verhuijrt mochte worden onder presentatie van allen tijden behoorlijck te 

verantwoorden ende het erffhuijs nae deses Stadtsrechte genoechsaem te verburgen. 

Was geapost:  Supplianten wort geconsenteert den inboedel te moegen vercoopen ende het 

huijs ten proffijte der onmundigen te verhuijren, mits stellende volgents haer eijsen an desen 

gedaene belofte genoechsame cautie en het erffhuijs nae deses Stad Campens recht 

behoorlijck verburgende. 
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176. Den 9 Maij 1634, fol.42vo. 

Opte requeste van Henrick Gerrijts Spierlinck ende Gerrijt Havercamp momberen over Gerrijt 

Janssen, soene van Jan van Campen, 7 jaren uuijtlandich geweest sonder oeijt vanden selven 

eenige tijdinge hebbende vernoemen, verseuckende over sulx dat sijde cledingen van wullen 

en linnen hem toecoemende tot sijnen proffite mochten vercoopen. 

Was geapost:  Supplianten worden in haer versoeck gewilvaert. 

 

 

177. Den 13 Maij Anno 1634, fol.42vo. 

Opte requeste van Bartholt Gerritz ende zijne huisvrouwe, Cellemonnick versuickende  

verbeteringe van haere alimentatie ten aensien zije wegen haeren hoogen oldedom ende zijnes 

swackheit nijet connen leven. 

Was geapost:  Supplianten worden van Paschen lestleden weeckelicken begunstiget met vijer 

carels gulden welcke zij van weecke tot weecke van den ersaeme Derck Engbertz Bischop  als 

inmaener vande ecclesiastique goederen sullen doen vorderen, Actum als boven. 

 

 

178. Den 17 Maij 1634, fol.42vo. 

Op het requeste waerbij versocht worde, dat zaelige Jan Matsens onmundiche soentken 

Willem Janssen met deses Stadts weeshuijs mochte worden begunstiget. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen het hier inne gementioneerde olderloose 

kint met deses Stadts olderloose weeshuijs. 

 

 

179. Eodem die [17 Maij 1634], fol.43. 

Opte requeste van Mense Lijfers versoeckende in sijn soberen staet een alimentatie. 

Was geapost:  Wort begunstiget uuit de ecclesiastique Camer van Burgemeester Wessinck 

met een pont groot eens. 

 

 

180. Eodem die [17 Maij 1634], fol.43. 

Opte requeste van Willem Angel francoische schoolmeester versoeckende dat hij alsodane 

penningen mochte jaerlijckx genieten als Schepen ende Raedt tegenwoordich voor sijne 

huijshuijre sijn betaelende ende hem tegen Michaelis met eene andere bequame woeninge int 

midden van de Stadt te versijn. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn versoeck en sall volgents voor 

de huijshuijre soe de Stadt tegenwoordich betaelt, sich tegens Mechaelis met een andere 

bequame woeninge moegen versijn. 

 

 

181. Den 4 Junij Anno 1634, fol.43vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt den Camener der Ecclesiastique goederen de E: Wessinck 

geordonneert uuit sijn Camer te betaelen de somme van 227 gulden, 19 stuivers over de 

beroepinge van Ds. Cornelius Petreus tot eenen dinaer Godtlijcken woordes alhijr gevallen. 

 

 

182. Den 7 Junij Anno 1634, fol.43vo. 

Opte requeste van Michel Messeler, versoeckende met het vacerende straetmeesterschap 

begunstiget te worden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende 

stratemeesterschap bij provisie, mits naecomende t’geene bij sijne voirsaten inde administratie 
van dese bedieninge gedaen is. 

 

 

183. Eodem die [7 Junij 1634], fol.43vo. 

Opte requeste van Mr. Daniel van der Heijden, conrector deser Stadtz Latinsche schoele, 

versuickende verbeteringe tot stuir van zijne jaerlixe huishuijre. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant jaerlix vijfftich carels gulden 

tot stuir van zijne huishuire, waervan het irste jaer Anno xvi c vijff ende dartich op Paschen 

verschenen ende van de cameners deser Stadtz ecclesiastique guederen, indertijt tho vorderen 

ende t’ontfangen sal hebben. Sonder argelist. 
 

 

184. Den 8 Junij Anno 1634, fol.44. 

Opte requeste van Jan  Frericksen Worst messemaecker, versoeckende alsoe sijn merckt bij 

anderen op haer werck gebruickt wort, tot praeindictie van sijn neeringe, dat hem geoorloff 

sije boven sijn merck te moegen stellen deser Stadts waepen de dree toorens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn verseuck. 

 

 

185. Den 10 Junij Anno 1634, fol.44. 

Opte requeste van Toenisgen Petersen weduwe van zaelige Jacob Geertsen stratemaecker, 

versoeckende gecontinueert te worden met de woeninge op de Toorn tegens de Broedesteege 

over. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt continueren suppliantinne bij provisie alnoch in dese 

versoechte woeninge. 

 

 

186. Eodem die [10 Junij 1634, fol.44. 

Opte requeste van Michel Kercker van Heidelberch, weesende tegenwoirdich begunstiget met 

deser Stadts stratemaeckerschap versoeckende met deser Stadts cleine burgerschap 

begunstiget. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met deses cleine 

burgerschap gratis. 

 

 

187. Den 15 Junij 1634, fol.44vo. 

Opte requeste van Mr. Rutgert metselaer versoeckende eenige assistentie om van eenen 

swaren breuck hem te laten snijden ende cureren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vier en twintich carels 

gulden welck hij uuitte Ecclesiastique camer van den jare 1633 sall hebben te genieten. 

 

 

188. Den 17 Julij Anno 1634, fol.44vo. 

Opte requeste van Geertien Roelofsen, versoeckende dat het onmondige dochtertien van haer 

zaelige broeder Gerrit Roelofsen ende van Griete Magnus eheluiden ende burgeren in hun 

levent deser Stadt met het weeshuijs moege begunstiget worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen dit hijrinne verhaelde weesken mit namen 

Geertruit Gerritsen ex speciale gratia met het weeshuijs, mets dat de moeije Geertien Roeloffs 
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beloven ende annemen sal het voirschreven weesken bij aldien sije sonder wettelijcke 

geboorte comt te versterven, die erffenisse soe opt’ selve nae rechte wort comen te vervallen 
in geenerleij manire sal ontmaecken, dit voirschreven heeft de voirschreven moeije ter 

praesentie van de heeren Sloot ende Hardenberch alsoe belooft ende angenomen nae te 

comen. 

 

 

189. Eodem die [17 Julij 1634], fol.45. 

Opte requeste vande Mollenaer buiten de Cellebroderspoorte versoeckende dat haer oick 

moege geaccordeert worden, andere granen te maelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt persisteren bij de ordre opt’maelen voir desen beraemt 

waernae supplianten haer alnoch sullen hebben te reguleren, ordonnerende hijr bij alleenich 

dat eene van haere moelen tot het maelen vant’wecke saet sal gehouden worden ende t’selve 
van maent tot maent onder hun supplianten te laten ommegaen, doch sullen supplianten daer 

wel hebben op te letten dat sij de brouweren wel gerijven ende princepalijck bij stilte ende 

anders wel accomoderen. 

 
In marge: Vide lib: publicy de anno 1631 martij den 30. 

Den 12 Feb. 1642  Hebben Schepenen ende Raedt bij provisie opte doleance vande brouweren van dat sije vande mullenaers 

buitende Cellebroderspoorte niet geaccommodeert worden in haer molt te maelen goetgevonden dat de voirschreven 

mulleners niet meerdere in eenen budel sullen meugen maelen, maer dat de brouwers sullen moegen gaen met haer molt om 

te laten maelen bij de voirschreven mulenaers, alwaer sij best geaccommodeert worden. 

 

 

190. Den 28 Junij 1634, fol.45vo. 

Opte requeste van Mr. Cornelijs organist versoeckende mette vacante plaetse van Mr. Arent 

Janssen begunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren den suppliant sijn jaerlijcks tractament van 

twehondert vijffftich tot drie hondert carels gulden, waer van het eerste termijn op Michaelis 

sal verschijnen, mits dat hij neffens Mr. Hendrick van Benthem ende Bartholomeus Peters des 

weecks drie mael boven van deses Stadts Raethuijs toorn met een basuijne ijder mael een 

halff uhre blase, welcke basuijne hem van een eerbaere Raedt vereert sal worden. 

 

 

191. Den 2 Augusti Anno 1634, fol.45vo. 

Opte requeste van Arent Rolofs Stats boode, hebben Schepenen ende Raedt hem begunstiget 

met vijfthin carels gulden eens, uuit deser Stadts Camer in tempore te ontfangen. 

 

 

192. Eodem die [2 Augusti 1634], fol.46. 

Opte requeste van Ivo Sibrandus, versoeckende hem geaccordeert te worden, om hijr binnen 

te comen ende met sijne creditoren te communiceren wegen haere overgelechte schulden, 

sustenerende eenige derselver tot haer overgegeven schulden onbevoecht te wesen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dat hij durch sijn volmachtiger 

vanden Secretaris Breda, een annotatie vande overgelechte schulden van sijn creditoren sal 

moegen lichten om bij geschrifte daerop te dienen, wat hij te seggen heeft. 

 

 

193. Eodem die [2 Augusti 1634], fol.46. 

Opte requeste van Ernst Gerritz Smit versuickende eenich verset ofte bethalinge van 67  
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gulden 16 stuijver soe hem souden competeren van geleverde matrialen tot opmakinge vant 

werck ende retranchement bij de Coeburch gebruikt ende tot nudt gecommen gelevert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt wilfaren ende begunstigen den suppliant uuit 

sundelinge gratie met vijfftich carels gulden, die hij den E: Derck Engbertz Bischop an zijne 

verloepene landtpacht zal moegen corten ende in reckeninge validieren. 

 

 

194. Eodem die [2 Augusti 1634], fol.46. 

Opte requeste van Janneke van Wilsem versuickende met eenige ende verbeteringe haere 

alimentatie tot verset van haere oncosten in haere sieckte gedaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmentieren suppliantinnen alimentatie met dartich 

carels gulden jaerlix maeckende alsoe tsoeventich carels gulden des jaers t’ontfangen op 
termijnen als tot noch toe geschiet. 

 

 

195. Den 16 Augusti Anno 1634, fol.46vo. 

Opte requeste van Arent Henricksen verseuckende nochmaels een penninckien tot 

voirtsettinge van sijne studia alsoe hij tot Harderwijck een clavigerschap becomen heeft, 

waervan hij dannoch in een vireendeel jaers geen penningen heeft te verwachten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant noch met vijfthin carels 

gulden eens, uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen vand ecamer vanden Ed. Witten te 

ontfangen. 

 

 

196.  Eodem die [16 Augusti 1634], fol.46vo. 

Opte requeste van Janneke Jansen naegelatene weduwe van zaelige Johan Carls wijeldraijen 

versuickende eene gunstige ende behulpsame subsidie des jaers ende daerenboven nu eene 

nije asisentie vur in present vorhaeren onneuselen ende elendigen soen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne tot vor haeres onnuselen 

soens opte recommendatie goede heeren en vrunden met vijff ende twijntich golt gulden eens 

van de gecomitteerde deses Stadts Ecclesiastique goederen den E: Arent Witten tho vorderen. 

 

 

197. Den 23 Augusti Anno 1634, fol.47. 

Opte requeste van Jurrien Petersen versuickende eenige verbeteringe zijnes tractementz 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren des suppliantz jaerlixe gagie van hondert 

carels gulden met vijff en twijntich carels gulden, maeckende also tsamen hondert vijff en 

twijntich carel sgulden jaerlix in vijer termijnen als van desen t’ontfangen. 
 

 

198. Den 28 Augusti Anno 1634, fol.47. 

Opte requeste van Claertien Claesen weduwe van zaelige Gisbert Jacobsen, verseuckende 

alnoch versett van haer hoff, soe tot een gemeene strate is verordonneert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Burgemeester Hardenberch, uuit 

sijn E: Camer averschott, suppliante achtervolgents de laste desfals genomene resolutie te 

contenteren ende te voldoene. 

 

 

199. Eodem die [28 Augusti 1634], fol.47. 

Opte requeste van Anna Jansen weduwe vanden olden Aert Aertsen tot Graffhorst,  



Pagina 45 van 148 

versuickende remisie  van ses goltgulden als achterstedicheit van haer woenstedeken ande 

geestlicke camere plichtich omb an Henrick Stercke t’ bethalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren suppliantinne uuit sunderlinge gratie de ses 

goltgulden in desen verhaelt. 

 

 

200. Den laesten Augusti 1634, fol.47vo. 

Opt’ versoeck van den Eeerwaerde Ds. Cornelius Petraeus dinaer Godtlijcken woordes alhijr 

versoeckende rebursement van sijn verlechte penningen int’ opbrecken van Elburch herwaerts 
gedaen, ter summe van 31 (gulden, 10 (stuiver) als mede versoeckende ordre waernae sijn 

Eerwaerde angaende sijn tractament ende gagie hem sal hebben te reguleren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren den camener Wessinck, om den heer 

suppliant voireerst het Joannis termijn te laten toecomen ende voirts dienvolgents van tijt tot 

tijt het Michaelis ende kersmisse terminen ter hande te stellen, ende sal voirts den heer 

suppliant dan wijders van sijn tractament sijn Eeerwaerde hem hebben te addresseren aende 

heeren cameners vande Ecclesiastique goederen soe veele sijn Eerwaerde verlechte 

voirschreven penningen angaet sal sijn Eerwaerde van de camener Witten ter hande gestelt 

worden. 

 

 

201. Den 11
de

 Septembris Anno 1634, fol.47vo. 

Opt verseuck van Peter van Bronckhorst verseuckende hij tegens de tijt de brugge moechte 

verpachtet worden ende voir een ander daer toe mochte gepraefereert worden. 

Was geapost:  De heeren cameners worden geauthoriseert om tegens den anstaenden tijt 

wanner de pachttinge vande brugge sal comen te exspireren den suppliant dieselve wederom 

te verpachten, op sodanige somme van penningen als Albert Bolt tegenwoirdich daer voir is 

gevende. 

 

 

202. Den 20 Septembris Anno 1634, fol.48. 

Opte requeste van Sijmon Peters Constapel versuickende dat die heer Magistraet groot 

gunstichlicken gelieven willen te continueren in alsulcke recompens als voor desen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten respecte van zijne tot 

desen dach tho gelieste diensten met de somme van thijen golt gulden, vanden heeren 

cameners deses Stadt van den jaere 1633 t’ontfangen. 

 

 

203. Den 25 Septembris Anno 1634, fol.48. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot vollenste van Hackende Geerts dochter met melaetsheit 

behaeftet weesende tot Paesschen toe haer begunstiget met acht golt gulden. 

 

 

204. Den 4 Octobris Anno 1634, fol.48. 

Opte requeste van Egbert Jansen vader over Beeltien ende Henrickien Egbertsen sijne 

moederloose kijnderen, daeraff nu een is overleeden ende desselves naelatenschap opt’ 
langstlevende vererft, versoeckende dat de E: Frans van Wilsem als deselves kindes momber 

soe voir der kinderen moeders goederen in hande gestelt is eene summe van 50 golt gulden 

waervan soeven jaren renthe verschenen sijn, verseeckeringe moege doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat die E: Frans van Wilsem 

weten die ontfangene vijftich golt gulden hijrinne gementioneert met de verloopene ende noch 
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te verloopenen interessen vandien ter goede reeckeninge nae behoiren geholden sal wesen ter 

responderen. 

 

 

205. Den xi (11) Octobris Anno 1634, fol.48vo. 

Opte requeste vande Carveelschipperen deser Stadt versuickende eenige verhoeginge vande 

ossenvrachten ten respective vande  sobre neringe ende alles angaende die tho rusting van 

haere schepen extraordinaris costende sijn, versuickende van een ossenvracht van dartich 

ossenen tho meugen genieten vijffthijen carels gulden ende een achten deel bijers vorde  

knechten ende in eenen buijdel tho muegen vaeren wegen deselve ossenvrachten . 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt het vorstel ende versuick van supplianten, in 

behoorlicke deliberatie gelecht ende geexamineert hebbende, accordieren denselven omb 

goede consideratien van eene volle ossenvracht tot vracht te genieten veerthijen carels gulden 

sonder meher edoch den ossenweijderen ende den burgeren haere vrijheit in t’schepenen van 

haere ossenen omb alsulcke schepen tho meugen huieren, als haer believen, zal voorbeholden 

ende bij desen supplianten in eenen buijdel te vaeren, ontseggende. Ende sal oick die veerman 

geene ossenen, verckens ofte andere beesten, op sijn buerte omb den reisenden man nijet tho 

indiscommodieren, meer mueghen laeden als in ordonnantie mede brengt, bij de poene 

daertho van oltz staende. 

 

 

206. Den 25 Octobris 1634, fol.49. 

Opte requeset van Albert Janssen Soeteman, versoeckende vermits sijne soene Jochem 

Albertsen 14 jaren olt vande kinder pocken aen sijne beijde oogen geheel blint is geworden, 

eene jaerlijcksche onderstant ende alimentatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijfthijn golt gulden eens 

waer van d’eene helfte op Carsmisse en de ander op Johannes sall hebben te ontfangen, uijtte 

Ecclesiastique camer vande heer Camener Witte. 

 

 

207. Eodem die [25 Octobris 1634], fol.49. 

Opte requeste van Peter Kempe verseuckende tot behulp van sijn soens angevangene studia 

een jaerlix subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliants soene ad studia des jaers bij 

provisie met vijfthin goltguldens , uuit de Ecclesiastique goederen in twee termijnen als 

Paesschen ende Michaelis te ontfangen, waer van het eerste termijn toecomende Paesschen 

verschenen sal wesen. 

 

 

208. Den 9 Novembris Anno 1634, fol.49vo. 

Opte requeste van Willem Jacobsen Worst cum suis als momberen over Jan Jacobsen Worst 

kinderen versoeckende authorisatie van eenen Achtbaeren Magistraet als overmomberen om 

wegen die erffenisse van hare plechkinderen moeije Neeltien Crijns soe op de voirschreven 

plechkinderen mede soude moegen gesuccedeert wesen het accordt soe die andere mede 

erffgenamen met den boikholder Henrick Evertsen voir hunne portien opgerichtet hebben 

mede voir hare plechkinderen te moegen ingaen, alsoe suppliant geen middel an sijn om 

meerder daervan voir hare plechkinderen toe connen trecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt het versoeck van supplianten als momberen over Jan 

Jacobsen Worst kinderen in behoirlijcke deliberatie gelecht hebbende authoriseeren als 

overmomberen supplianten om wegen die erffenisse van hare plechkinderen moeije Neelien 
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Crijns, soe op de voirschreven plechkinderen mede vervallen soude moegen wesen het 

acoordt soe die andere mede erffgenamen met den boeckholder Henrick Evertsen voir hunne 

portien opgerichtet hebben, mede voir haere supplianten plechkinderen te moegen ingaen 

ende t’selve te moegen volgen. 
 

 

209. Den 10 Novembris Anno 1634, fol.50. 

Opte requeste der momberen van die kijnderen van zaelige Marten Henricksen  

schoemaeckers kijnderen, versuickende consents omb der kijnderen huis alhijer binnen 

Campen gelegen tho meugen vercoepen tot meesten prouffit der kinderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren supplianten haer versuick int vercoepen 

des onmundighen huis alhijr. 

 

 

210. Den 15 Novembris Anno 1634, fol.50. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Egbert Kruidtkremers weduwe, derselver 
jaerlickse alimentatie van 50 gulden tot 75 gulden geaugmenteert, waervan toecomende 

Paesschen het eerste verbeterde termijn verschenen sal wesen. 

 

 

211. Den 22 Novembris Anno 1634, fol.50. 

Opte requeste van Gijsbert Voet glaesemaecker, versoeckende in sijn hoogen olderdoem 

eenige asistentie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich golt gulden 

eens, uuit de Ecclesiastique Camer van de Camener Witten te ontfangen. 

 

 

212. Den 13 Decembris anno 1634, fol.50vo. 

Opte requeset van Jelte Sijmons pannebacker ende Femme Hermsen echteluiden, 

versoeckende in haer soberen staet een subsidium. 

Was geapos:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met vijff en twintich golt 

guldens eens, uuit de Ecclesiastique goederen ende Camer vande Burgemeester Witten in 

twee termijnen als toe comende kerstijt ende Paesschen te ontfangen. 

 

 

213. Eodem die [13 Decembris 1634], fol.50vo. 

Opte requeste van die eerbare vrouwe Anna Martens weduwe wijlen des heeren 

Burgemeesters Goert Petersen ende Elsgen Hermsen weduwe van Alert Dreesen brouwer, 

remonstreerende hoe dat haer luijder ehmannen int’ leven bent geweest momberen van 
zaeliger Claes die Wilden kinderen, ende onderanderen consent van den E: Gerichte seecker 

erfken t’ Bronnepe gelegen, aen Jacob Brouwer vercooft hebben, ende alsoo haer mannen 
overleeden sijn, vande de weduwen geen overdracht doen connen, versoeckende dat een 

Achtbaeren Magistraet vant’ voirschreven erffgen gelive overdracht te doene. 
Was geapost:  Schepenen ende Raedt als overmomberen authoriseren die heer dijckgreve 

ende heijmraedt vant’ Haetslant om van dit hijrinne gementioneerde erffgen nae gebleeckene 

betaelinge behoirlijcke cessie ende averdracht te doene. 

 

 

214. Eodem die [13 Decembris 1634], fol.51. 

Opte requeste van Wendeltgen Clas de weduwe van Rutger Willemsen metzeler, 
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 versuickende vermitz haeren soberen staet ende dat zije met soeven kijnderkens an den Heer 

gesegent is eene behulplicke jaerlixe hantreickinge. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne om goede consideratien met 

vijff en twijntich golt guldens eens in twije termijnen van den E: Camener deser Stadtz 

Ecclesiastique guederen, den E: Ernst Witte t’ ontfangen die eene helfte op kersmisse ende die 
andere helfte op passchen irst commende. 

 

 

215. Eodem die [13 Decembris 1634], fol.51. 

Opte requeste van Truijde Gerritz weduwe van zaelige Peter Stuive, versuickende vermitz 

haeren soberen Stadtz gelegentheit eenech stuijer haere onbethalde huishuijre ende andere 

nootdruft tegens anstaende colde wijnter. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijen golt gulden tot 

stuier uuit haere huijshuijre van den E: Arent Witte van deser Stadt Campens Ecclesiastique 

guederen tho ontfangen. 

 

 

216. Den 16 decembris Anno 1634, fol.51vo. 

Opte requeste van Doctor Jacobo van den Bogart, versuickende wegen zijne voelvoldige an 

verscheijdende onvermuegende  persoenen geleiste diensten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant omb goede consideratien van 

vijfftich carels gulden des jaers tot stuier vande huishuire, in twije termijnen t’ ontfangen 
waervan het irste termijn op irstcompstige Passchen ende het twijde op Michaelis daer an 

volgende verschenen zal wesen. 

 

 

217. Eodem die [16 Decembris 1634], fol.51vo. 

Opte requeste van Michiel Jacobsen trijpwercker versuickend, vermitz sijn avercommende 

droevich acciedent van lamte in zijne leden dat hij zijnen cost als van desen tot zijnes ende 

zijne familie nootdruft nijet is weet tho wijnnen, eene Christelicke mededoegende onderholt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twaelff carels gulden 

eens vanden E: Camener deser Stadtz Ecclesiastique guederen den E: Arent Witte toe 

ontfangen. 

 

 

218. Eodem die [16 Decembris 1634], fol.52. 

Opte requeste van Jurrien van Assebeeck van Munster tho kennen gevende dat hij sich tho 

burge gestelt heft voor eener Gerrit Bruijninck genaemt wegen seeckere huishuieren Johan 

van Leuwendael ende dat deselve Bruininck eenige goederen inde taffel van leheninge alhijer 

verseth. Versuickende ant averschot geeijgenet te meugen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliant als burge voor seeckere 

huishuijre gepraeferiert zal wesen ant supper plus ofte die verbeterschap dat vande 

versettende panden bij vercoepinge sal connen aver tho schieten. 

 

 

219. Eodem die [16 Decembris 1634], fol.52. 

Opte requeste van Jan Buijck schoelmeester verseuckende dat hij nevens alsodane thijn golt 

gulden als hij tegenwoordich is hebbende, vermits het cleine verdienst met een clein 

tractament daer en boven iaerlijcks noch mochte begunstiget worden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteren suppliant sijn jaerlicks tractament van 

thijn golden gulden tot twintich golden gulden iaerlicks, waervan het eerste termijn op 

Paesschen en het ander op Michaelis 1635 verscheenen sal wesen. 

 

 

220. Den 17 Decembris Anno 1634, fol.52vo. 

Opte requeste van den E: Philibert de Wolffs van Westenroede, versoeckende hem een 

eerlijck man geadiungeert te worden, totte vercoopinge van eenich huijsraet staende inde 

huisinge van Jonkfrouwe Cornelia toe Boecop, hem suppliant toebehoirende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren die E: Johan Sticker ende Thomas de 

Bonte om suppliant inde distractie ende vercoopinge van dese hijrinne verhaelde meubelen 

van huijsraet ende anders te asisteren ende die penningen daervan procederende tot 

afflegginge van desselves schulden te emploiren ende het resterende tot onderholt van 

suppliant te beleggen. 

 

 

221. Den 19 Decembris Anno1634, fol.52vo. 

Opte requeste van Lummeke Jansen remonstrieren  dat zije seeckere kiste met eenich goet in 

bewaringe vant gerichte is hebbende staende tot schulde ende verderffelincke waere 

versuickende dat haer hetselve mocht gevolcht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliantinne naer voorgaende prijsieninge 

van haere guederen bij den gerustende  ende behoorlicke verburginge denselven, haer 

gevolcht zullen worden. 

 

 

222. Den 23 Decembris 1634 Anno 1634, fol.53. 

Opte requeste van Anneken Reinartsen naegelatene weduwe wijlen Arent Brant Brouwer, 

versoeckende dat eenen Achtbaren Magistraet als cuermomberen gelive te bewilligen dat die 

E: Johan Louwsen ende Lambert Roelofsen haer suppliantinnen momberen suppliantinne 

moegen laten volgen eene somme van 2500 carels gulden, om dieselve penningen haren 

swaeger Sonneman tot voldoeninge van sijn gecoofte behuisinge ende brouwerie tot 

Amsterdam te moegen ter hande stellen, onder speciale ende reale verbandt vande 

voirschreven behuisinge ende brouwerie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt als overmomberen accorderen in desen dat die 

momberen hijrinne verhaelt suppliantinne van haere goederen sullen moegen laten volgen die 

versoechte 2500 carels gulden om deselve somme van penningen haer swaeger Sonneman tot 

voldoeningen van sijn voirschreven  gecooft brouwerie ter hande te moegen stellen, mets dat 

suppliantinne Anneken Reinarts haer wegen die voirschreven somme naer behoiren late 

versoeckeren ende de voirschreven 2500 gulden op de voirschreven behuisinge ende 

brouwerir tot haren profijte doe verzegelen. 

 

 

223. Den 3 Januarij Anno 1635, fol.53vo. 

Opte requeste van Henrick Starcke versoeckende ordre om Burgemeester Louwsen wegen 47 

gulden te moegen conteren soo sijn E: wegen sijn E: Camer der Ecclesiastique goederen de 

anno 1625 van verloopene landtpacht van Anne Gerritsen, is alnoch competerende ende bij de 

heeren predicanten eenich pampier daer aengehaelt is. 

Was geapost:  De Cameners de anno 1633 worden geordonneert dese soeven en veertich 

carels guldenuuit het averschott van haer E: Camer enden Burgemeester Johan Louwsen te 

betaelen. 
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224. Eodem die [3 Januarij 1635], fol.53vo. 

Opte requeste van Johan van Greven drapenier versoeckende hem geaccordiert te worden om 

eene rame te moegen stellen int Broeder bolwerck op den voet vant’ selve. 
Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in dit sijn versoeck, ende dat tot 

revocatie van haer Eersaeme mets hem wel wachtende om geene schade ant’ Bolwerck te 
doene. 

 

 

225. Eodem die [3 Januarij 1635], fol.54. 

Opte requeste van Hille Hermsen vroemoeder inden Haegen, versoeckende alsoe sije nae 

Vollenhoe comt te vertrecken, dat haer dit loopende jaer pensie moege gevolcht worden, als 

mede de thijn golt gulden soe haer tot huijshuijre in de Ecclesiastique camer veraccordeert is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het loopende jaer pensie 

ende mette versoechte thijn golt gulden. 

 

 

226. Eodem die [3 Januarij 1635], fol.54. 

Opte requeste van Aeltien Lubberts Monie weduwe van Clement in leven schoelmeester op 

Ens, versoeckende dat sij in plaetse van Hille Hermsen tot noch toe vroumoeder in den Hagen 

en Brunnepe welck haer voor vroumoeder tot Vollenhoe heeft laren aennemen, dat sij in 

plaetse vande selve tot vroumoeder inde Hagen en Bronnepe mochte werden aengenomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het vroumoederschap van 

den Hagen en Brunnepe, ende sulx op het tractament soe Hille Hermsen heeft genooten. 

 

 

227. Den 4 Januarij Anno 1635, fol.54vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Joanni Caio wegen het offereren van seecker boecxken 

geintituleert Sanctus hilarius vereert met vijff en twintich carels gulden uuit de Ecclesiastique 

Camer vanden E: Witten te ontfangen. 

 

 

228. Den 22 Januarij Anno 1635, fol.54vo. 

Opte requeste van Jacob Roloffsen Steenberch versuickende van seeckere huijerhuisken in de 

Hoffstraete achter an zijn huijs staende opte Oldestraete gelegen, een stal tho muegen doen 

tijmmeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant omb goede consideratie sijn 

versuick omb van sin gemelte huijerhuijs een stal vermuege sijn voorgeven tho meugen 

maecken vermitz dat suppliant volgens d’ordre zijnnen mes in den tijt van 24 uhren sal doen 

wech brengen. 

 

 

229. Eodem die [22 Januarij 1635], fol.55. 

Opte requeste van Toenis Jansen Wesselsen versoeckende perdoen van sijne begaenge faute, 

ende wederom te moogen binnen comen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren suppliant dat hij hem op der Haegenpoorte 

vervoegen sal, ende werden als dan haer Achtbaerheden naeder op sijn versoeck letten. 

 

 

230. Den 29 Januarij Anno 1635, fol.55. 

Opte requeste van Buick Aertsen, Stadts meijer int Haetlandt, versoeckende eenige remissie 
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van sijne verloopene landtpacht inde camer de anno 1633 vande Camener Steenberch. 

Was geapost:  Suppliant sal geholden wesen die verloopene landtpachten te betaelen, of bij 

faute vandien gedencken Schepenen ende Raedt sijn burgen daer voir te ontsetten ende t’selve 

wederom aen eenen anderen bequame meijer te verhuijren, waernae suppliant hem sal weeten 

te reguleren. 

 

 

231. Eodem die [29 Januarij 1635], fol.55. 

Opte requeste van Arent Jansen tegenwoirdich die Venepoorte ende waege aldaer bedienende, 

versoeckende eenige verbeteringe van sijn weeckelijckse gagie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris ten vollenste 

vande craem van sijn huisvrouwe, met vijff en twintich golt gulden uuit de camer deser Stadt 

vanden jare 1634 vande Camener Cuerbeecke, in twee temijnen te ontfangen, waervan het 

eerste termijn betaelt sal worden soe wanner sijn huisvrouwe int’ craembedde wert liggen, 
ende het tweede termijn toe entrichten vijer maenden daernae. 

 

 

232. Eodem die [29 Januarij 1635], fol.55vo. 

Opte requeste van Goosen Arents, Remmelt Lubberts, Lubbert Remmelts, Geert Lambertssen, 

Egbert Alberts, Louwe Peters opte Sticken, alle Stadts meijeren opt Eijlant, versoeckende dat 

haer de penningen soo sij respectivelijck voor haer ande Stadt vervallen en weder gecofte saet 

hadden belooft mochten worden geremitteert en quijtgescholden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren supplianten drie gerechte vierde parten 

vande penningen, soo deselve voor hare saden hebben belooft, en sullen volgents een ijder 

met een gerecht vierde part daer op sij het saet hebben gemient moegen volstaen. 

 

 

233. Den laesten Januarij Anno 1635, fol.56. 

Opt’ verseuck van Claes Clooster hebben Schepenen ende Raedt den selven inde camer de 

anno 1632 van den E: Hardenberch geremitteert 49 carels gulden, wegen verloopene 

landtpacht procederende. 

 

 

234. Eodem die [31 Januarij 1635], fol.56. 

Opte requeste van Jan Everts op den Oort, verseuckende dat vermits hij door onverstant inden 

jare 1632 de vischerie Nateers op 400 carels gulden hadde gepacht, daer sij te vooren niet 

meer als 300 gulden hadde gedaen en oversulx deselve penningen als hebbende groote schade 

bijt onversichtich mijnen geleden, niet conde opbrengen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant van sijne belooffde pacht de 

somma van een en t’negentich gulden. 
 

 

235. Eodem die [31 Januarij 1635], fol.56vo. 

Opte requeste van Gerrit Hermansen Hermens versuickende met vacante dunne bijer voerders 

ampt in plaetze van Carst Lubbertz gebeneficiert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende dunne 

bijervoerders ampt in plaetze van Carst Lubbertz ende zal daerop commen bij de heeren 

Burgermeesteren inder tijt. 
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236. Eodem die [31 Januarij 1635], fol.56vo. 

Opte requeste van Mr. Anthonio van Calsbeeck fransche schoelmeester versuickende 

verbeteringe zijns tractementz. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren des suppliantz jaerlixe jaerlixe tractement 

met vijfftien carels gulden, in twije termijnen jaerlix t’ontfangen waervan het irste termijn 

verbeteringe op Paschen ende het twijede vervallen zal wesen. 

 

 

237. Eodem die [31 Januarij 1635], fol.56vo. 

Opte requeset van Thonis Martensen vastbander, versuickende geduirende sijnen dienst deser 

Stadtz woeninge bij hem voor vijfftien carels gulden jaerlix gehuret vrij tho muegen 

gebruicken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt den inholt deses naer behoerende geexamineert 

hebbende, accordieren den suppliant bij provisie jaerlix tot huishuijre ande heeren Caemeners 

bethalen sal  vijff ende twijntich golt gulden in plaetze vande vijfftich carels gulden, daer voor 

suppliant zijne woeninge gehuirt heft gehadt. 

 

 

238. Martis den 10 Februarij Anno 1635, fol.57. 

Opte requeste van Henrico Crafsen Stuirman licentiatus, versuickende vermitz het gerichte  

deser Stadt met ordinaris procureurs versien is, dat zijn E: tot een extraordinaris procureur 

geadmitteert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt des suppliantz voorgevent ende versuick zij verstaen 

naer behoeren geexamineert hebbende wilvaren zijn ende in zijn versuick omb alhijer te 

muegen practizieren ende bij affsterven van eene van deser Stadts ordinaris procureurs, 

denselven mette vacante plaetze tho begunstigen, gelijck haer E: denselven begunstigen bij 

desen op alsulcke jaerlixe tractement als die ordinaris procureurs zijn genietende. Sonder 

argelist. 

 

 

239. Den 14 Februarij Anno 1635, fol.57. 

Opte requeste van de weduwe van Meinerus Goickeri, versoeckende met het virendeel jaers 

gagie waerinne haer zaelige man overleeden is, begunstiget te worden, als mede gecontinueert 

te worden inde woeninge ende voirts tot onderholt van suppliante ende hare twee kinderen 

met een jaerlijckx tractament versien te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het virendeel jaers gagie, 

daerinne haer zaelige man overleeden is, ende willen suppliante noch voir een jaer in dese 

versoechte woeninge exgratia continueren. 

 

 

240. Den 24 Februarij Anno 1635, fol.57vo. 

Opte requeste van Henrick Gerritsen Spirlinck van wegen Frerick Jacobsen proevener in St. 

Geertruijden Gasthuijs insgelijckx Marten Jansen Brouwer als momber over Petertgen Jans 

onmondige dochter van Jan Henricksen cleermaecker in den Haegen ende van sijn zaelige 

huisvrouwe Aeltgen Petersen erffgename mede wesende die onmondige dochter van wegen 

haer moeder, aent’ sterffhuijs van Anna Petersen die huisvrouwe van die voornoemte Frerick 
Jacobsen, versoeckende alsoe sije suppliante in ellix qualite niet en weeten hoe het sich heeft 

om Anne Petersen sterffhuijs t’selve sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in hare petitie. 
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241. Den 28 Februarij Anno 1635, fol.57vo. 

Opte requeste van Rijck Andrisen Brouwer, versoeckende alsoo hij de behuisinge van den 

Rittmeester Peni gecooft heeft dermeninge om aldair voir sijn soene een olimolle op te setten, 

hem t’selve geconsenteert te worden. 
Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant tot beneficio vande neeringe, in 

sijn verseuck. 

 

 

242. Den 5 Martij Anno 1635, fol.58. 

Opte requeste van de kinderen van wijlen Joncker Roedolff van Twickeloo in sijn leven 

Scholtes van Campen remonstrerende hoe dat sije luijden met die kijnderen van zaelige 

Ludolph van Ensse captein uuitlandich sijnde, erffgenaem bent van zaelige Jouffer Bitter van 

Ensse, geweesene huisvrouwe van zaelige Joncker Jacob Glauwe toe Harstenhorst ende dat de 

beijde sterffhuisen op morgen sullen moeten worden geopent, versoeckende dat van wegen 

die voirschreven uuitlandiche kinderen vanden voirschreven Captein Ludolph van Ensse, de 

Edele ende Eerentfeste Joncker Arent Witte onse mederaedes vrundt ende verwanter van 

geseijde kinderen, die openinge vande voirschreven sterffhuijsen moege bijwoenen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de Ed. Arent Witte onse mede 

raedesvrundt, om van wegen die uuitlandige voirschreven kinderen vanden zaelige Captein 

Ludolph van Ensse dese hijrinne verhaelde sterffhuijsen inde openinge bij te woenen. 

 

 

243. Den 6 Martij Anno 1635, fol.58vo. 

Opte requeste van Juffer Alegonda van Haersolte jongedochter, versoeckende om mede 

neffens haer beijde broeders te moegen vercoopen 2 ½ morgen landes. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliantinne in haer verseuck. 

 

 

244. Eodem die [6 Martij 1635], fol.58vo. 

Opte requeste van de naebuiren van Gijsbert Voet, versoeckende eenige asistentie voir den 

selven in sijnen hoogen olderdoom. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen Gijsbert Voet, noch met thijn golt gulden, 

soe de camener Witten tot onderholt van den selven hem bij gelegentheit sal ter hande stellen. 

 

 

245. Den 7 Martij Anno 1635, fol.58vo. 

Op die requeste van Henrick van Campen van desen het onderholt vande desen  

Stadtzfortificatie wercken ende het fort aver d’Jsele, tho kennen gevende dat die fortificatie 
wercken durch die jonge juecht gedestruiert ende vernijelt worden, versoeckende die  opsicht 

vort meer  derselves tot dat de gecommittierden heeren Raeden van Staeten alhijer muegen 

connen genietende immiddels het gewasch vant gras ende plantinge in de Schans aver d’Jsele 
als hij tot noch toe gehadt heft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant bij provisie d’opsicht op 
deser Stadtz fortificatie wercken, als mede aver het fort aver d’Jsele genietende  daertegens 
het gras ende plantinge inde Schans, als hij tot noch toe genoeten heft. 

 

 

246. Eodem die [7 Martij 1635], fol.59. 

Opte requeste van het gemeene gilde der metselers ende steenhouwers haer beclaegende datte  
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dootgraevers hun onderstaen op sercken ende graffsteden , schilden ende marcken als mede 

letters te houwen, strijdende tegen haer luijder gildebrieff, ende oversulx versoeckende dat 

haer daer van verbot mochte worden gedaen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt wilvaren supplianten in haer verseuck, en sall 

dienvolgents den tegendoenderen doorde heeren Burgemeesteren verbot gedaen worden. 

 

 

247. Den 22 Martij Anno 1635, fol.59. 

Hebben Schepenen ende Raedt, de weduwe van zaelige Daniel de Souter in sijn leven  

predicant tot Harlem wederom begunstiget met thijn pont groot, voir dat haer voirschreven 

eheman de magistraet gedediceert heeft seecker boeck genaemt, seer uuitnemende 

Nederlantsche historien. 

 

 

248. Den 26 Martij 1635, fol.59vo. 

Opte requeste van Urbaen Linneman cleermaecker ende coster vande francoische gemeente, 

verseuckende dat vermuits sijnen hoogen ouderdoom sijn jaerlijckx tractament mochte 

geaugmenteert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn carels gulden eens, 

welck hij sall hebben te genieten uuijtte Ecclesiastique camer vande heer Camener Witte. 

 

 

249. Eodem die [26 Martij 1635], fol.59vo. 

Opte requeste van die naegelatene dochteren van zaelige Petertgen Liggers weduwe van 

zaelige Henrick ter Maet, versoeckende haer gevolcht te worden het jaer tractements daerinne 

sije is versturven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigensuppliantinne met het quartael alimentatie 

daerinne haer moeder overleeden is. 

 

 

250. Den 28 Martij Anno 1635, fol.59vo. 

Opte requeste van die E: Anthoni de Saeijn ende Steven Lespiere verordente momberen over 

Isaac ende Maria Persijs, kinderen van Jacob Persijs ende Eva Tijfrie remonstrerende hoe dat 

Elisabeth Tijfrie moeder van Eva voornoemt die voir langes in den Here is gerustet, ende 

consequenter grootmoeder vande geseijde moederlose pleechkijnderen, ende dat nu die selve 

Elisabeth oock is verstorven, naerlatende die beijde kijnderen naturelle ende universele 

erffgenamen van haere naelatenschap, ende dat die momberen buiten kennisse oxpresse 

permissie van U Ed. als overmomberen het erffhuijs vande grootmoeder niet geerne souden 

willen anvaerden, doir dat haer luider die staet is onbewust, versoeckende dat haer supplianten 

moege geaccordeert worden het voirschreven sterffhuijs sub beneficio inventarij te anveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren die E: Anthoni de Saeijn ende Steven 

Lespiere tot curatoren over den boedel van Elisabeth Tijfrie om desselves boedel sub 

beneficio inventarij te anveerden ende nae behoiren te redden. 

 

 

251. Den 3 Aprilis Anno 1635, fol.60vo. 

Opte requeste van Joffer Lumme Dubbelts remonstrerende hoe dat sij bij inganck van haer 

tweede huwelijck met Elias Buts, aen harer kindes momberen de Ed. Arent van Ruijtenburch 

ende Albert ter Hell voor derselver overleeden vaders Joncker Jacob van Beverlants goet ende 

erffnisse hadde beweesen de somma van vijffduijsent carels gulden, ende daer voor 
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verobligeert en ten onderpande gestelt alle en ijdere hare goederen, ende specialijck hare 

renthe op deses Stadt Campens domeinen, als mede haer lant in Dronthen gelegen. Ende dat 

sij suppliante haer als nu door slecht comportement van haren tegenwoordigen eheman 

voornoemt door heren commissarien eens achtbaren Raedts in het goet hadde moeten doen 

scheijden, sulx dat sij anden selven uuijt hare voorbenoemde goederen boven diversche 

schulden alreede tot haren laste genomen, eene merckelijcken somma soude moeten 

uuijtkeren het welcke sij niet en conde presteren ten sij haren staet eerst gereddet en hare 

goederen weder in vrijdoom werden gestelt, ende oversulx van haer voorschreven kinder 

momberen hadde begeert, dat haer in plaetse der beweesener vijffduijsent gulden voor des 

kinderen vaderlijck goet in eijgendoom en tot erffelijck proffijt desselvers wilde aennemen, 

haer supplianten lant in Dronthen en over de Reve gelegen bij haer onlangs van Mr. Andries 

Timmerman en Jan Henrix Dorre aengecoft, wesende vrij van alle uuijtgaende renthen ende 

beswaer, maer also haer E: daertoe niet en hadden connen verstaen, versocht dat een 

Achtbaren Raedt daer in gelieffde te consenteren, en gemelte momberen te bevelen, 

t’verhaelte lant voor de beweesene 5000 gulden ten proffijte der kinderen aen te nemen, als 
connende sij suppliante bij hoochste waerheijt verclaren dat sij int bewijsen der vijffduijsent 

gulden haers boven vermeugen hadde beswaert. Ende daer nevens versoeckende te moegen 

vercrijgen remissie ende quijtscheldinge van alsodane interessen, als waer in sij aende 

voorschreven momberen ten regarde van de beweesene vijffduijsent gulden was verloopen, 

mits datte selve momberen daer en tegen souden genieten alsodane renthen als haer suppliante 

tegenwoordich uuijt deser Stadt Campens domeinen waren verscheenen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het verseuck van suppliante in behoirlijcke deliberatie 

gelegt ordonneren mits desen, de Ed. Arent van Ruijtenburch en Albert ter Hell als momberen 

over suppliantes kinderen bij zaeliger Joncker Jacob van Beverlant in echte geprocreert, dat 

haer E: het voorschreven lant in Dronthen en over de Reve gelegen voor ende in plaetse der 

beweesener vijffduijsent carels gulden vadelijck goet in eijgendoons rechte aenneme en het 

selve tot meesten proffijte harer pleechkindern administreren sullen. Ende worden haer 

suppliante uuijt sonderlinge consideratien geremitteert allsodane renthen, als sij wegen de 

voorschreven bewesene 5000 gulden, aen hare kinderen ten achteren is, mits datte momberen 

daer en tegen weder sullen genieten, alsodane renthen als haer suppliante tot op huijden dato 

deses uuijt deser Stadt Campens domeinen sijn vervallen. 

 

 

252.  Den 11 Aprilis Anno 1635, fol.61vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van Egbert Martens als inmaender van de 

mathgelden vande Drontherlanden, om te moogen hebben betaelinge van vijfthijn math landes 

soe bijt’ werckhuijs gebruickt sijn, ende de mathgelden de Anno 1639, 31, 32, 33 en 34 

daervan alnoch onbetaelt sijn geordonneert dat alsoodanige verloopene ende onbethaelde 

mathgelden ter somme van twe en dertich carels gulden 15 stuiver uuit het averschot vande  

camer van Burgemeester Steenberch sullen voldaen worden ande Camener der Eccleastique 

goederen de E: Witten tot betaelinge vant’ oordt golt de Anno 1634 soo die voirschreven 

Engbert Martens in qualite ande voirschreven camener de E: Witten staen uuiie keeren. 

 

 

253. Den 12 Aprilis Anno 1635, fol.62. 

Opte requeste van Lubbert Gijsbertsen schleper, versoeckende remissie van 65 carels gulden, 

10 stuiver wegen verloopene landtpacht. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant wegen sijne notoire armode 

dese hijrinne verhaelde verloopene landtpacht ter somme van 65 carels gulden, 10 stuiver. 
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254. Den 18 Aprilis Anno 1635, fol.62. 

Opte requeste van Aert Aertsen Stadts meijer opte Leege warrne, versoeckende consent om 

eenich landt noch te moegen bouwen, als soo hij den cost anders daer op niet weet te crijgen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen in suppliants verseuck niet treden, daer 

suppliant het arve niet mochte dienen, gedencken haer eersame het arve wederom aen haer 

Ed. te nemen waerop suppliant in behoirlijcken tijt sijn verclaringe ande heer Burgemeester 

inder tijt geholden sal weesen te doene. 

 

 

255. Eodem die [18 Aprilis 1635], fol.62vo. 

Opt’ versoeck van Derrickien Geertsen huisvrouwe van Dirrick Roen, versoeckende in haren 

soberen staet een clein subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens 

uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener Witten te ontfangen. 

 

 

256. Eodem die [18 Aprilis 1635], fol.62vo. 

Opte requeste van Gooswinus Langenburch, versoeckende mette woeninge vande 

Broederpoorte begunstiget te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette woeninge vande 

Broederpoorte voor de tijt van een iaer, naer expiratie van welcke tijt deselve gehouden sal 

wesen, indien hij alsdan inde woeninge gesinnet is te verblijven, te hueren. 

 

 

257. Den 21 Aprilis Anno 1635, fol.63. 

Alsoe Coendert Albertsen sijne dienst als Broeckherder vant’ Buitenbroeck nae behoiren niet 
waergenomen heeft ende voir desen tot verscheijden reijsen daer over is gedoleert geworden, 

soe hebben derhalven Schepenen ende Raedt hem de facto van sijnen dienst onttseth ende met 

de dienst wederom gebeneficieert Jan Gerritsen Smitt, soe de dienst daertoestaende in forma 

gepraesteert heeft coram Burgemeester Jan Roelofsen ende Reijner Henricksen. 

 

 

258. Den 26
ste

 Aprilis Anno 1635, fol.63. 

Opte requeste van Johan Jacobsen Worst, versuickende dat durch ordre ende goetvijnden 

vande heer magistraet zijnde kijnderen momberen bij Geertruit Crijntz in echtschap 

geprocreert, gelatet ende geordoniert moecht worden, dat hem tot opvoedinge die bladinge 

moechten worden tho gestaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, omb die vruchten van zijne 

kijnderen angeerffde guederen ende erffnisse tho muegen genieten, tot onderholt ende 

verpleginge derselven. 

 

 

259. Den 2 Maij Anno 1635, fol.63vo. 

Opte requeste van Mr. Abraham van Hardenberch, versoeckende dat hem wegen het 

voirleesen inde Boven kercke de Anno 1632 moegen gevolcht worden thijn golt gulden waer 

mede haer Eersame hem desvals gebeneficieert hadden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de Camener die E: Johan Roelofsen om 

dese versechte thijn golt gulden uuit sijn E: Ecclesiastique Camer de Anno 1632 anden 

suppliant te betaelen. 

 



Pagina 57 van 148 

260. Den 16 Maij Anno 1635, fol.63vo. 

Opte requeste van Lubbert Hermsen, verseuckende hem een plaetse te moegen angeweesen 

worden tot het leggen van eenige smeets colen tot gerijff vande burgene. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen de suppliant de plaetse daer duslange de 

baecken gestaen hebben om achtervolgents hem te praescriberen ordre daer een huisken te 

moegen opslaen, mets desfals jaerlicx tot een thijns betaelende twee golt gulden, ende dat tot 

revocatie waervan de eerste pacht ofte thins anno 1635 op Paesschen sal verschenen wesen. 

 

 

261. Den 27 Maij Anno 1635, fol.64. 

Hebben Schepenen ende Raedt de Camener Witten geordonneert uuit sijn Ed. Camer te 

betaelen an Dr. [Robertus] Roberti alsodanige 52 carels gulden, 5 stuiver wegen gerichtelicke 

bij hem gedaene oncosten tot defensie van het warendeel tot deser Stadts Ecclesiastique erve 

Wirdingen genaemt toe Sweel in Drenthe gelegen, behoirende. 

 

 

262. Den 13 Junij 1635, fol.64. 

Opte requeste van de E: Arent Witte, Rodolff van Ingen en Jacob Roeloffs Steenberch 

momberen over de onmundige kinderen van zaelige Peter Avercamp en Joffer Lijsabet van 

Ingen, verseuckende dat haer E: mochte geauthoriseert worden totte vercoopinge van vierde 

halve margen landes in Mastebroeck gelegen genaemt Haeckers lant, waer van de helfte der 

onmundige moeije Joffer Claessien van Ingen is toebehoerende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten haer verseuck, mits datte 

penningen ten proffijte vande kinderen op interesse gelecht werden. 

 

 

263. Den 4 Julij Anno 1635, fol.64vo. 

Opte requeste van Pouwel Hermsen olt burger deser Stadt versoeckende met den 

swependienst inde Broederkercke ende bedieninge vanden Armen caemer begunstiget in 

plaetse vanden overledenen Jan Gerritsen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den vacanten dienst 

vande swepe in de Broeder kercke ende bedieninge vande Armen Camer op die profijten 

daertoe staende, ende dat bij provisie ende revocatie van haer eersame. 

 

 

264. Eodem die [4 Julij 1635], fol.64vo. 

Alsoe deser Stadts dree uurwercken naest eenen geruijmen tijt herwaerts seer ongelijck sijn 

gestelt, tot groot ondinst vanden reijsenman ende hantwercks luijden deser Stadt, als hebben 

Schepenen ende Raedt opt’  verseuck van Jan Jansen [uuerwercksteller] denselven 

begunstiget met den dienst om die voirschreven dree uurwercken wel ende naebehoiren op 

sijn paes toe stellen genitende alsodanige gagien als daer toe sijn staende, nemende sijn 

anvanck in toecomende Michaelis. 

 

 

265. Eodem die [4 Julij 1635], fol.64vo. 

Opt verseuck vande weduwe van Dr. Meinerus Goijken geweesene ondermeester in deser 

Stadts Latijnsche Schole, hebben Schepenen ende Radt die selve begunstiget met vijff en 

twintich golt gulden eens, uuit de Ecclesiastique camer vanden E: Arent Sloot  te ontfangen. 
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266. Den 9 Julij Anno 1635, fol.65. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonneert dat alsodanige 60 carels gulden als de weduwe 

van zaelige van Daniel de Souter, wegen dat haer zaelige man de magistraet gedediceert 

hadde, seecker boeck uuitnemende Nederlantsche historie geintituleert voor desen toegelecht 

sijn, gelijck dan mede alsodanige 60 carels gulden als Franck Jurrien voir desen wegens 

praesenteren van seecker boeck, den Christelijcken ridder geintituleert, mede geaccordeert 

sijn uuit het averschot vande Camer vanden E: Steenberch sullen betaelt worden. 

 

 

267. Den 11 Julij Anno 1635, fol.65. 

Opte requeste van Femmeken Meijers versoeckende dat sij met een jaerlijcks subsidie 

begunstiget mochte worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn golt gulden eens, die 

sij op eerst coempstige Michaelis sall hebben te genieten uuijtte Ecclesiastique Camer vande 

heer Camener Sloot. 

 

 

268. Eodem die [11 Julij 1635], fol.65. 

Opte requeste van Jan Olthuijs versoeckende vermits lijves swackheijt en hooge ouderdoem 

met eenen jaerlijcken penninck versijn en gealimenteert te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen nede Raedt begunstigen suppliant met twaelff carels gulden eens,  

die hij sall hebben te ontfangen uuijtte Ecclesiastique Camer vande heer Camener Sloot. 

 

 

269. Den 16 Julij 1635, fol.65vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt aen Seijger van Rechteren, burger tot Swoll en geweesen 

cranckbesoecker in Oostindien, wegen hij seecker journael bij hem op sijne reijse gemaeckt 

den achtbaren magistraet mede heeft gedediceert ende daer van eenige exemplaren 

geoffereert, vereert twintich carels gulden, welck hij sall hebbne te ontfangen uuijt het 

overschot van des E: Steenbergens en Tengnagels camer. 

 

 

270. Eodem die [16 Julij 1635], fol.65vo. 

Insgelijck hebben haer achtbaren op het verseuck van de heer rentmeester Sloot aen seeckere 

vrouws persoon hebbende eene crancksinnige soene, ende tot Vollenhoe woenachtich tot der 

selver verpleeginge begunstiget met twintich carels gulden, welck sij sal hebben te vorderen 

ende ontfangen uuijtte Ecclesiastique Camer vande heer Arent Sloot. 

 

 

271. Den 18 Julij 1635, fol.65vo. 

Opte requeste der Duffelmakeren, versoeckende dat vermits over het ongelijcke loonen der 

knechten tusschen haer en hare knechten tot meermaelen twist ende oneenicheijt is vallende, 

die egaliteijt bij haer meesteren in het loonen beraemt ende bij den knechten mede toegestaen 

van Schepenen ende Raedt mochte werden geapprobeert, te weeten dat van een koppel te 

weven van henvoorder gegeven werde 45 stuiver van een rolle te ruwen 12 stuiver, van een 

stuck keten te spinnen 2 stuiver, 4 penningen ende datte gene pont inslach 1 stuiver 4 

[penningen] ende datte gene welck ter contrarien wirde bevonden gedaen een pont groot 

mochte verbeuren. 

Insgelijck dat geene vande neeringe eenige knechies offte meissies mochte aen nemen voor 

een jaer off half jaer ten ware daer van twe alleens luijdende instrumenten tot voorcoeminge 
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van questien waer mede soo veel een Eerbaren Raedt als die gildemeesteren meermaelen 

werden gemoeijt, bij inganck van cotract tusschen partien werden opgericht, en sulx mede op 

gelijcke pene als boven. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het verseuck der semptelijcken duffelmaeckeren in 

behoorlijcke deliberatie gelecht, hebben goet gevonden die meininge der knechten daer over 

te verstaen ende also de vier schafferen representerende de gesemptelijcke knechten voor de 

heeren inder tijt onboden weesende naer aenhooren des overgeleijden requestes uuijtte 

knechten namen verclaren metet loon bij de meisteren als vooren beraemt, voor soo lange het 

duffelmaeckeren in tegenwoordige slappicheijt verblijfft te vreden te sijn. Hebben Schepenen 

ende Raedt den meisteren in haer verseuck gewilvaert gelijck haer Ed. den selven meisteren 

mede accorderen haer verseuck belangende de aenneminge der knechies ende meissies, ende 

sulx bij de boete van  in den requeste vervattet. 

 

 

272. Den eersten Septembris Anno 1635, fol.66vo. 

Opte requeste van die t’samptlijcke koijers vande Stadtslanden, versoeckende dat een 

achtbare Raedt gelive te verstaen dattet haer onmoegelijck is den vancks van hun voegelen 

alle daege ter merckt te brengen, ende oversulckx eene andere ordre hijr op te beramen. 

Was geapost: Supplianten sullen haer alnoch hebben te reguleren nae de goede resolutie 

eenen achtbaren Raedes haer op gisteren voirgehouden, ende haer voegelen soe sije binnen 

deser Stadt Campens vrijheit werden vangen selffs ofte durch haer huisgesin alhijr ter mercke 

te brengen ende te venten daer averst ijmant van haer ongelegen mochte sijn de voirschreven 

resolutie nae te comen die selve sal geholden wesen inden tijt van acht daegen desfals haer 

verclaringe aende heeren Burgemeesteren inder tijt te doene. 

 

 

273. Den 8 Septembris Anno 1635, fol.67. 

Opte requeste van Leenert Jansen ende Coendert Croon als momberen vande onmondige 

kinderen van zaelige Constans Michielsen, versoeckende alsoo der kinderen bestemoeder 

eenige tijt geleeden deser werdelt is overleeden ende dat onder andere goederen eenige 

mobelen op schade sijn staende, deselve tot profijt van haere plechkinderen te moegen 

vercoopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om ten meesten dienste ende 

profijt hare plechkinderen dese hijrinne verhaelde mobele goederen te moegen distraheren 

ende vercoopen, en de penningen daer van procederende tot voordeel vande selve an te 

leggen. 

 

 

274. Den xix (19) Septembris Anno 1635, fol.67. 

Opte requeste van den E: Engbert Claesen outbestevaeder over die vijer kinderen van zaelige 

Jan Holst ende Aeltgen Hermsen, insgelickx over de dochter van zaelige Dubbelt Hermsen 

ende Niesgen Piters, remonstrerende hoe dat der voirschreven kijnderen bestevader Herman 

Goesen baecker is overleeden, naerlatende diverse erffgenamen daeronder die voirschreven 

kijnderen mede resorteren, die welcke kijnderen in die Sont ende t’Amsterdam woenende 
alhijt geene momberen sijn hebbende noch selffs gequalificeert sijn tot erffscheidinge te 

treden, versoeckende dat de Eersame Lambert Roelofsen ende Derrick Frericksen tot 

momberen over die voirschreven onmundige kijnderen moegen geauthoriseert worden ende 

mede om tot scheidinge ende deelinge vant’ voirschreven sterffhuijs te treden. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren die Eersame Lambert Roelofsen ende 

Dirrick Frericksen tot momberen over dese hijrinne verhaelde kinderen, om uuit name ende 
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van wegen deselve int’ sterffhuijs van wijlen Hermen Goesen baecker te eerschinen ende met 
d’andere mede erffgenamen in behoirlijcke scheidinge ende deelinge toetreden der 
voirschreven haere plechkinderen portie ende andeel erffenisse te ontfangen ende ten meesten 

profijt vande selve te emploieren. 

 

 

275. Den 13 Octob(ris) 1635, fol.68. 

Opte requeste van Simon Janssen Constapel verseuckende in sijnen sooberen staet met eenige 

subsidium vertroostet te moegen worden. 

Was geapost: Suppliant wort begunstiget met thijn golt gulden eens, die hij sall hebben te 

vorderen vande heeren Cameners Hardenberch en Johan Roeloffsen. 

 

 

276. Eodem die [13 Octobris 1635], fol.68. 

Opte requeste van Henrick Hermssen wollespinner versoeckende, vermits hij inden brant 

vande vullemeule merckelijck was beseret, met een penninck versien te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens, die hij sall hebben te genieten uuijtte Ecclesiastique Camer vande heer Camener 

Sloot. 

 

 

277. Eodem die [13 Octobris 1635], fol.68. 

Voorders hebben Schepenen ende Raedt Johan Hermssen [Ooberg], hem tegenwoordich tot 

Graffhorst ontholdende, vermits sijnen overgroote nootoiren armoede, eens toegestaen vijff en 

twintich carels gulden welck den Armenbedienaers door de heeren Cameners Hardenberch 

ende Johan Roeloffs ter hande gestelt en daer uuijt verpleecht en met linnen en wullen naer 

vereijsch versijn sall worden. 

 

 

278. Den 24 Octobris Anno 1635, fol.68vo. 

Opte requeste van Peter van Bronckhorst tegenwoordige bruggeman, versoeckende also hij 

wegen het verbreecken der brugge groote schade heeft geleeden, dat derhalven een insicht 

daerinne moege genomen worden, ende alnoch eenige tijt van jaeren inde lopende pacht 

moege gecontinueert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt willen den suppliant ten respecte van sijne geleedene 

schade als bruggemen alnoch continueren den tijt van twee jaren inde loopende pacht, mets 

dat hij suppliant wel ende naebehoiren sijnen dienst waerneme. 

 

 

279. Eodem die [24 Octobris 1635], fol.68vo. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Jan Cornelissen, versoeckende een subsidium in 

haren soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne ten vollenste van een 

slachbeestken met vijff en twintich carels gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer vande 

Ed. Sloot te ontfangen. 

 

 

280. Eodem die [24 Octobris 1635], fol.69. 

Schepenen ende Raedt hebben Dr. Arnoldo Henrici ondermeester inde Latinsche schole tot 
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een lexicon Craecum begunstiget met thijn golt gulden uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen vande Camener den Ed. Sloot te ontfangen. 

 

 

281. Den 24 Octobris (Anno 1635), fol.69. 

Opte requeste van Mr. Abraham van Hardenberch, remonstrierende hoe dat hij vant averlijden 

van zijn mede hulpe zaelige Johan ten Torn, drije jaeren geleden den geheelen dienst van den 

voorsanck inde Broederkercke heft waergenoemen ende bedient tosijne groote beswaernisse 

ende merckelicke interest ende dat andere kercken dienaers vrije woeninge zijnt holdende 

versuickende een  gunstich verseth ende verbeteringe van tractement. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmentieren den suppliantz jaerlixe tractement met 

sestich carels gulden, also dat suppliant hen vorder in plaetze van 175 carels gulden in vijer 

termijnen genieten zal twije hondert vijff ende dartich carels gulden waervan het irste termijn 

op Paschen irstcompstich verschenen zal wesen sonder dat zij eenige pretensie van woninge, 

diensten ofte huijshuijre sal hebben tho moveren ofte vande Stadt tho eischen, ende zal 

suppliant den dienst vande Broeder ende Bovenkercken hebben waerer tho nhemen ende tho 

verplegen. 

 

 

282. Den leesten Octobris Anno 1635, fol.69vo. 

Opte requeste vande Gildemeesteren vant smitts gilde met haer consorten versoeckende, als 

dat tegens de overtreders van haere gildebreff, waertegens in haer gildebreff geene boeten sijn 

gestatueert eenige boeten moegen gestelt worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren opt’ versoeck van supplianten, dat sije 
vande contraventoers ende overtreders van haere gildebreff daertegens geene boeten in haere 

gildebreff sijn gestatueert sullen moegen eijschen tot profijt vant’ gilde eenen golt gulden. 
 

 

283. Den 10
de

 Decembris Anno 1635, fol.69vo. 

Opte requeste van Jan Henricksen voirman, getrout sijnde aen de dochter van zaelige Asgien 

Sanders, Wendeltien genaemt, reonstreerende dat zij tegenwoirdich is hebbende die helfte van 

des overleden vaeders huisinge inde Groenstrate achter Dominicus Everts olijmoele gelegen, 

versoeckende dat bij priseeringe van goede mannen die wederhelfte hem moege ingeruijmt 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat parthien nae deser Stadts 

rechten bij settcoopinge dit voirschreven huijs ende arve sullen eenherich maecken. 

 

 

284. Eodem die [10 Decembris 1635], fol.70. 

Opte requeste van Thonis Jansen Wesselsen versuickende bij de Louwenpoorte achter die 

Boede soe daer tegenswoordich staet noch eene Boede tho muegen setten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant volgentz zijn versuick omb 

eene Boede neffens die boede soe hij tot noch toe gebruickt heft bij de Louwepoerte ande 

noortsijde tho muegen setten. 

 

 

285. Den 19
de

 Decembris Anno 1635, fol.70. 

Opte requeste van Femmeken Meijers, versoeckende tot sustentatie van haer susters soentgen 

eenich behulp. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot onderholt van dit jongien 

met thijn golt gulden eens, uuit de ecclesiastique Camer vande Camener de Ed. Arent Sloot te 

ontfangen. 

 

 

286. Eodem die [19 Decembris 1635], fol.70vo. 

Opte requeste van de weduwe Dr. Meinardi Goijckeri, versuickende tot onderstaent van haer 

ende haere twije cleijne kijnderkens een seecker jaerlix subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt den suppliantinnen versuick in behorlicke deliberatie 

gelecht ende hebbende, begunstigen deselve met thijen golt gulden eens, ende dan noch met 

vijff ende twijntich golt gulden in twije termijnen die 25 golt gulden van de heeren cameners  

deser Stadtz Ecclesiastique guederen inder tijt als Paschen ende Michaelis t’ ontfangen. 
 

 

287. Eodem die [19 Decembris 1635], fol.70vo. 

Schepenen ende Raedt hebben de Camener der Ecclesiastique goederen die Ed. Arent Sloot 

geordonnert uuit sijn camer bij gelegentheit ende in verscheiden posten, Gijsbert Voet tot 

sijne onderhoudinge te laten toecomen vijff en twintich golt gulden. 

 

 

288. Den 22
ste

 Decembris Anno 1635, fol.70vo. 

Opte requeste van Jan Geurtsen Vrijdach ende Jacob Rutgersen brouweren woenende Achter 

die Nije muihre, versoeckende haer geaccordeert te worden te moegen seecker ledige plaetse 

tusschen haer luider pomphuiskens aen die Stadts muihre gelegen te betimmeren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten dat sije dese hijrinne 

verhaelde leedige plaetse sullen moegen betimmeren ende dat alles tot revocatie van haer 

Achtbaerheden. 

 

 

289. Eodem die [22 Decembris 1635], fol.71. 

Op die requeste vande erfftgenamen van zaelige Ariaen Jouse ende desselfs huisvrouwe, 

onlanges buiten de Venepoorte op de bleecke ande peste overleeden, versockende met consent 

vant’ E: Gerichte het sterffhuijs derselver te moegen anveerden. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren bij provisie in desen, dat de beijde 

kerckmeesteren van St. Geertruijden Gasthuijs, als wegent’ Gasthuijs mede creditoren van 

zaelige Ariaen Jouses desselves huisvrouwe, des sterffhuises goederen nae behoiren sullen 

doen annoteren, ende t’geene op schade staet goede ordre daerinne te stellen, het sije dan met 
vercoopinge ofte anders. 

 

 

290. Den 29
ste

 Decembris Anno 1635, fol.71. 

Schepenen ende Raedt hebben om consideratien Dr. Wilhelmo Stephani tot betaelinge van 

sijn gecoofte osse met thijn pont groot begunstiget, uuit de Eclesiastique Camer vande Ed. 

Arent Sloot te ontfangen. 

 

 

291. Eodem die [29 Decembris 1635], fol.71vo. 

Voirts hebben haer Achtbaerheden Jan Jacobs ende Thijs Geertsen als creditoren van Gijsbert 

Voet neffens eenen gerichts diner geauthoriseert, om des voirschreven Voets nae gelatene 

goederen specifice te annoteren ende ten meesten profijt vande selver creditoren te distraheren 
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ende te vercoopen ende dienvolgents de penningen daervan procederende inden  gerichte te 

deponeren. 

 

 

292. Den 6
de

 Januarij Anno 1636, fol.71vo. 

Opte requeste van Heijmen Harmsen backer versoeckende tot wederopsegginge van haer 

Achtbaerheden begunstiget te worden met seeckere plantasie van wijngaerden bij sijn zaelige 

vaeder aen deser Stadts muijre buiten de Broederpoorte gedaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn versoeck, ende dat alles 

tot revocatie van haer Achtbaerheden. 

 

 

293. Den 7 Januarij Anno 1636, fol.71vo. 

Opte requeste van Peter Lefebre, schrijver buiten die Vispoorte versueckende onderdanich 

voor sijnen dienst in logeren van de fransche soldaten gedaen ende alnoch tho leisten  

onbuerdien, met een rock tot dijscretie vande heeren Magistraet versien toe worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant voor sijn gepleegde ende 

noch toe leisene dienst met het logeren vande fransche soldaten met een nije rock ter discretie 

vande heeren Cameners ende Rentmeesters inder tijt. 

 

 

294. Eodem die [7 Januarij 1636], fol.72. 

Opte requeste van Jurrien Petersen, versoeckende een jaerlicksen penninckxen tot sijn 

huishuijre. 

Was geapost: Schepenenende Raedt begunstigen suppliant tot vollenste van sijn huishuijre 

met thijn golt gulden des jaers op Paesschen verschijnende, waer van de eerste thijn golt 

gulden toecomende Paesschen uuit deser Stadts camer sullen vervallen. 

 

 

295. Eodem die [7 Januarij 1636], fol.72. 

Opte requeste van Harmen Wijbrants, versoeckende in sijn soberen staet eenige onderstant. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn dalers eens, uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden E: Arent Sloot te ontfangen. 

 

 

296. Den 19
de

 Januarij Anno 1636, fol.72. 

Opte requeste van Mr. Arent Stratemaecker, verseuckende een pennincken tot huijshuire. 

Was geapost: Soe wanner een Stadts toorn ofte woeninge wert comen leedich te worden, 

soo willen als dan Schepenen ende Raedt op suppliant verdaecht wesen. 

 

 

297. Den 23 Januarij Anno 1636, fol.72vo. 

Opte requeste van Jacob Rouckes hebbende gehadt de opsicht vande Stadts bruggewerck, 

versoeckende daerinne gecontinueert te worden op seecker testament tot hare achtbaren 

discretie. 

Was geapost: Wort begunstiget met thijn dalers wegen sijn dienst, soe hij geduirende de 

bedieninge van de tegenwoirdige Cameners alnoch wert doen, ende soe wanner ten tijde 

vande niuwe cameners de Stadt sijner dienst als dan wederom werden van doen hebben, soe 

willen haer Achtbaerheden hem voir anderen daertoe voir gerecommandeert holden. 
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298. Den 4 Februarij Anno 1636, fol.72vo. 

Opte requeste van Hans Coopsen versoeckende remissie van Anno 1632 ende 1633 van 

eenige verloopene landtpacht van een halven camp buitendijcks gelegen. 

Was geapost: Soe wanner die gerechte helfte van dese twee jaren verloopene pacht sal 

voldaen wesen soe wort als dan suppliant die wederhelfte ex gratia geremitteert. 

 

 

299. Eodem die [4 Februarij 1636], fol.73. 

Opt versoeck van Dirrick Rolofsen ende Jan Roelofsen visschers, versoeckende remissie van 

140 gulden van verloopene water pacht vant’ erffgename water, hijr op hebben Schepenen 
ende Raedt die selve geremitteert 40 gulden, soo wanner die 100 gulden sullen voldaen 

Wesen 

 

 

300. Den 6 Februarij 1636, fol.73. 

Opt versoeck van de Weesmeesteren deser Stadt bij requeste  voorgevende hoe dat bij Melijs 

Peters potgieter is overleeden Gerrijtgen Dirrix weduwe van zaelige Aert Bartoltssen  welcke 

anden selven Melijs  mortis causa voor heeren Schepenen den 1 Augusti 1634 heeft gegeven 

haer halve huijsinge , hoff ende arve op ten Vlootdijck gelegen, mette last vande 

beswaernissen ende voorts den ganschen inboedel, sonder voorts van hare clederen, linnen, 

wullen, clenodien, ringen, gelden ende wes tot haren live gehoort, inde donatie mentie te 

maken, oft onder het woordt inboedel sijn te comperehouderen de clederen, linnen etc. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat dat onder het woort inboedel wort 

begreepen den gantschen huijsraet als cooper, tinnen, iser, potten, ketelen, bedden, 

beddelakens, kisten, casten ende alles wat totte huijshoudinge wert gebruijckt, wesende daer 

buijten clederen, linnen, wullen, gelt, silver, gemunt en ongemunt. 

 

 

301. Den 13 Februarij Anno 1636, fol.73vo. 

Op de requeste van Wijer Assiens weesvaeder versoeckende verbeteringe van sijn jaerlijckse 

tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verbeteren suppliant jaerlickse tractament van sestich 

carels gulden tot vijff en t’seventich carels gulden, waervan het eerste verbeterde termijn 

toecomende Paesschen sal verschenen wesen. 

 

 

302. Eodem die [13 Februarij 1636], fol.73vo. 

Opte requeste vande vrunden ende creditoren van zaelige Ariaen Josue ende desselves 

huijsvrouwen sterffhuijs, versoeckende dewijle den staet van obgemelte zaelige eheluijden 

haer ontbekent is, dat haer moege geaccordeert worden het sterffhuijs van der voirschreven 

eheluijden sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren die respective erffgenamen van zaelige 

Ariaen Josue ende desselves huisvrouwe, om ten overstaen van Sweer Hermsen ende Rijck 

Andrisen brouwer als mede creditoren vande selve, neffens een gerichts dinaer den boedel 

vande selve zaelige eheluijden sub beneficio inventarij te moegen anveerden, ende den staet 

ende inventaris vandien inden tijt van ses weecken van huijden dato deses aff ande respective 

heeren hooftluijden aver te leveren om daer uuit te comen vernomen worden off den boedel 

selvent sije oder niet t’selve alsoe vernomen hebbende, dienvolgents daerinne te doene ende 

laten geschieden als sich bevinden sal te behoiren. 
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303. Den 18
de

 Februarij Anno 1636, fol.74. 

Opte requeste vande neeringe vant’ duffelmaecken, versoeckende dat den artickel, meldende, 

van niet meer als twee stucken des weecks te maecken, alnoch bij de neeringe moege gevolch 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen alnoch geene veranderinge doen in hare 

afgegevene resolutie ende willen die neeringe vemaent hebben dat sije haer bij provisie tot dat 

naeder daerinne sal gedaen worden, daernae sullen hebben te reguleren ende oick hare 

gildemeesteren naebehoiren haren tijt van haere bedininge daerinne te continueren ende voir 

gildemeesteren toe erkennen, dan noch vermenen die vande neeringe eenige pregnante 

redenen te hebben dienende in desen tot accommodatie, de selve moegen supplianten eenen 

 Achtbaren magistraet ter hande stellen om nae behoiren daer op te moegen gelettet wodren. 

 

 

304. Den 19
de

 Februarij Anno 1636, fol.74vo. 

Opte requeste van Jan Willemsen ende Jan Derricksen, versoeckende van wegen Davidt 

Willemsen, Jan Hermsen ende Lucas N. erffgenamen van wijlen Josue Jansen ende desselfs 

mede overledens huisvrouwe dat alsoe Ariaen Josue een soene weesende van de voirschreven 

beijde zaelige eheluijden, mede is overleeden, naelatende veele creditoren, dat Sweer 

Hermsen ende Rijck Andrisen brouwer als creditoren van obgemelte zaelige Ariaen Josue 

eenen eerbare gerichte mochten geauthoriseert worden om op seeckeren prefixen daege mit 

den supplianten in het olderlijcke sterffhuijs treden ende tot behoirlijcke erffscheijdinge mit 

ten anderen procederen, opdat alsoe een ijgelick sijn erffdeel moege trecken ende geniten, 

ende dat supplianten uuit Hollandt herwaerts ende geene vergeefsche reise en mochten doen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Sweer Hermsen ende Rijck Andrisen 

brouwer, om in plaetse van zaelige Josue Jansen neffens die andere erffgenamen van zaelige 

Josue Jansen ende desselfs mede overleedene huisvrouwe eenen behoirlijcken staet vande 

voirschreven overleedene eheluijden hare naelatenschap ende goederen opte richten ende daer 

uuit met de andere mede erffgeamen in behoirlijcke erffscheidinge ende deelinge te treden, 

ende die portie van zaelige Ariaen Josue tot profijt van die geene soe daertoe bevonden sal 

worden berechtiget te wesen te ontfangen, mets dat van noch eerst ende te bevorens die 

uthemsche erffgenamen het voirschreven sterffhuijs nae deser Stadts erffhuijses rechten nae 

behoiren verburgen. 

 

 

305. Den 23 Februarij Anno 1636, fol.75. 

Opte requeste van Samuel Hansen, versoeckende in plaetse van Gerrit Jansen, soe met het 

gasthuijs versien is, met het turffmetersampt begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het vacerende 

turffmetersampt ende mach hijrop comen bij de heeren Burgemeestere in der tijt. 

 

 

306. Den 3 Martij Anno 1636, fol.75. 

Opte requeste van Jan Joosten voir hem selven ende als man ende momber sijner huisvrouwe 

Henrickien Lubbertsen, versoeckende dat hem moege geaccordeert worden tot betaelinge van 

alsulcke schulden ende lasten als hem suppliant van sijn huisvrouwe angecomen sijn, te 

vercoopen seecker huijs ende arve Bovenpoorte gelegen, praesenteerde tot profijt van sijn 

huisvrouwen voirkinderen uuit het voirschreven huijs ende arve te vesten alsodanige hondert 

carels gulden als die voirschreven kinderen opt’ voirschreven huijs ende arve beweesen sijn 
voir haer zaelige vaeders goet ende erffenisse. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij tot vercoopinge van 

dit hijrinne gementioneerde huijs ende arve sal moegen treden, mets dat die beweesene 

hondert carels gulden ande kinderen van zaelige Henrick Lucassen uuit dit voirschreven huijs 

ende arve tot profijt vande voirschreven kinderen sullen gevestet worden. 

 

 

307. Den 25 Martij Anno 1636, fol.75vo. 

Opte requeste van Henrick Helmichsen, Peter Berents ende Jacob Wesselsen als momberen 

over zaelige Jacob Claesen naegelatene kinderen, versoeckende ten meesten profijte van hare 

plechkinderen te moegen vercoopen seecker achte part landes in ses gresen t’ Oisterwolde 
gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten dat sije ten meesten profijte 

van hare plechkinderen dit hijrinne verhaelde landt te moegen vercoopen, ende die penningen 

daervan procederende wel ende nae behoiren ten meesten dienste van hare plechkinderen te 

emploieren. 

 

 

308. Den 2 Aprilis Anno 1636, fol.76. 

Opte requeste van Joncker Bartholomeus van Egmont, versoeckende dat de compromissarien 

van Sr. Laurens Wielant het eens aengenomene compromis met hare mede compromissarien 

moegen naecomen ten eijnde parthien compromitteren ten eenmael ten uuiyeijnde van hare 

verschillen mochten geraecken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat de compromissarien van Sr. 

Wielant de eens angenomene saecke inden tijt van een maent neffens suppliants 

compromissarien bij de handt nemen ende sijn ten eijnde te brengen. 

 

 

309. Den 3 Aprilis Anno 1636, fol.76. 

Opte requeste van Jacob Goossens verwer toegenaempt van Erckelens, woenachtich tot 

Dordrecht, versoeckende hem geaccordeert te worden om alhijr sijn woeninge te moegen 

nemen ende alle coleuren op laecken ende duffelen te moegen leggen, ende alsoe de const van 

verwer alhijr te moegen exerceren ende tot dien eijnde met deser Stadts Burgerschap 

begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dat hij sijn woeninge alhijr 

binnen deser Stadt sal moegen nemen, ende alle coleuren op laeckenen ende duffelen te 

moegen leggen, ende de const van verwen alhijr te moegen exerceren, begunstigende hem 

suppliant oick mede met deser Stadts cleine burgerschap soe speciale gratia, mets bi 

brengende attestatie in forma sijner echte geboerte ende hercomens. 

 

 

310. Den 14 Aprilis Anno 1636, fol.76vo. 

Opte requeste van Andries Everts, versoecke dewijle Marten Cartemaecker met sijne kinderen 

ande gave Goodes [de pest] overleeden is, ende in suppliants huijs gewoent heeft, ende daer 

over sijne woeninge nu een geruijme tijt gesloten is gewees, ende geen vandes voirschreven 

Martens sterffhuijs sub beneficio inventarij te moegen anveerden, ende de mobilen ende 

inboedel te moegen vercoopen om daer uuit sijne verloopene huijshuire ende die peningen 

van een slachtbeest te moegen becomen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren den suppliant om ten overstaen van 

eenige bediners van den armen ende een gerichtsdiner dit hijrinne verhaelde sterffhuijs sub 

beneficio invertarij te moegen anveerden, ende voirts ten meesten profijt van de creditoren de 
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moblen ende inboedel van de overleedene te moegen vercoopen, ende de penningen vandien 

tot profijt vande geene, soe daer toe wordt berechtiget te worden inden gerichte te deponeren, 

doch sullen die bediners vanden armen vande penningen moegen nae haer nemen, alsodanige 

oncosten als sije ant’ voirschreven huisgesin angewent hebben gelijck mede suppliant sijne  

huijshuire daer van sal hebben te ontfangen war angaer de schult vant’ det beest daer van met 
de andere creditoren te concurreren. 

 

 

311. Den 7 Maij Anno 1636, fol.77. 

Opte requeste van Derrickien Gerritsen huisvrouwe van Dirrick Ruijn, versoeckende een 

subsidium in haren soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens, 

soe suppliante uuit de Ecclesiastique Camer vande Ed. Arent Sloot sal hebben te geniten bij 

aldien dat suppliante uuit de voirschreven camer niet genoten heeft. 

 

 

312. Eodem die [7 Maij 1636], fol.77vo. 

Opte requeste van Urbaen Lijndeman, versuickende vermitz zijn hoogen olderdom baven het 

salaris van acht gulden jaerlix vande bedieninge des costersampt inde fransche kercke eenich 

meerder subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren den suppliant inden ontfanck van thijen 

carels gulden als hij van desen  genoten ende hem thogelecht zijn voor dit jaer vande E: Arent 

Sloot t’ ontfangen. 

 

 

313. Eodem die [7 Maij 1636], fol.77vo. 

Opte requeste van Egbert Stenvorderen versuickende remissie van drije jaeren huishuijre, soe 

hij ande Geestelicheit schuldich is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen den suppliant in dit zijn versuick nijet 

refereren wegen die verloepene drije jaeren huishuijre, maer sal die selve verloepene 

huishuijre tho bethalen geholden wesen. 

 

 

314. Eodem die [7 Maij 1636], fol.77vo. 

Opte requeste van Jacob Henricksen Stadtz meijer opte Weerden, versuickende continuatie 

vermitz affsterven van zijn dochters man Hermen Jans vant arve bij haer eheluijden tot noch 

toe gebruickt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren de weduwe van Hermen Jans met naemen 

Geertgen Jacobsen als meijersche geduijerende haere thijen  huierjaeren haers gemeijnde arve 

genaempt Stijckestoms rugge, toe meugen gebruicken mitz dat gestelte burgen borge blijven 

ofte andere soufficiente burgen tho stellen geholden sal wesen. 

 

 

315. Eodem die [7 Maij 1636], fol.78. 

Opte requeste van Jacob Sijmonsen sleeper versuickende remissie van twije jaeren  huishuire 

ande geestelickheit verloepen, vermitz eenige verbeteringe ende oncosten ant selve huiscken 

gedaen. 

Was geapost: Allent geene supplianten an sijn gehuierde huijscken tho laste gelecht naer 

behoeren bewesen hebbende, sulx sal hem an zijne onbethalde huishuijere bethalinge 

valideren. 
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316. Eodem die [7 Maij 1636], fol.78. 

Opte requeste van Lijsbet Egbertsen weduwe van Egbert Spijnner, versuickende vermitz 

haeren hoogen olderdom eenige alimentatie jaerlix. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianthinne met thijen golt gulden 

eens, uuit die Camer van deses Stadtz Ecclesiastique guederen van den jare 1635 t’ontfangen 
vanden E: Arent Sloot als Camener. 

 

 

317. Eodem die [7 Maij 1636], fol.78. 

Opte requeste vande ingesete burgeren tot Bronnepe, versuickende neffens  die inden Hagen 

haere beesten mede int Haegenbroek tho muegen slaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt cunnen supplianten in haer versuick nijet wilfaeren. 

 

 

318. Den 12 Maij Anno 1636, fol.78. 

Opte requeste van Joncker Bartholomeus van Egmont versoeckende alnoch dat bij seeckere 

hooge pene die compromissarien van Sr. Laurens Wijlant moege geiniugeert worden het 

opgerichte compromis te helpen voltrekken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren alnoch dat de compromissarien van Sr. 

Wijlant ingevolch van het opgerichte compromis, neffens suppliantes compromissarien de 

saecke met den eersten bij der handt nemen ende sijn ten eijnde te brengen. 

 

 

319. Den 14 Maij Anno 1636, fol.78vo. 

Opt’ versoeck van de vrunden van zaelige Albert Jochems Soeteman, versoeckende dat het 
onmundige kindt vande voirschreven Soteman met het weeshuijs moege begunstiget werden, 

hijrop hebben Schepenen ende Raedt het voirschreven kindt met het weeshuijs begunstiget, 

mets daerinne brengende t’geene t’selve van sijn olderen angesturven is. 
 

 

320. Den 24 Maij Anno 1636, fol.78vo. 

Opte requeste van Mathijs Caspers wullewever, versuickende vermitz sijne swaricheit soe hij 

an sijn been gehadt ende twije mael is affgesettet worden ende daervan alnoch 70 carels 

gulden plichtich te wesen ende geen niet weten, omb tho bethalen omb hetz uuit commiseratie 

met een penninkgen te versien. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff ende twijntich 

golt gulden eens van de E: Arent Sloot als Camener deser Stadt Campens Ecclesiastique 

guederen t’ontfangen. 
 

 

321. Den 29 Maij Anno 1636, fol.79. 

Opte requeste van Jan Alberts Grondel als oom, Claes Engele respective bestevaeder, Buijck 

Alberts oock oom insgelijcken Luichien Arents als neve vande vijer onmondige kinderen van 

zaelige Jan Alberts Perfect versoeckende wegen die nootwendichen dat twee waegens, een 

ploech ende dree peerden uuitte sterffhuise moege vercooft worden doir dat deselve parcelen 

staen ende liggen op schade. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren suppliant om ten overstaen van een 

Gerichts dinaer dese hijrinne verhaelde goederen te moegen extraheren ende vercoopen, 

doende daervan tot sijner tijt behoirlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua. 
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322. Den 4 Junij Anno 1636, fol.79. 

Opt’ versoeck van Jan van Uttert, versoeckende alsoe groote oncosten gedaen heeft in reijsen 

ende trecken om te letten opt’ vervoeren van vogelen ende vissch, begunstiget te worden ten 
respecte van sijnen dienst met een jaerlickse tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot sijne gedane oncosten 

sonder eenige consequentie met vijff en twintich carels gulden eens. 

 

 

323. Eodem die [4 Junij 1636], fol.79vo. 

Voirts hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck vande weduwe van Albert Sweertsen 
wegen derselver notoire armoede, die selve begunstiget met twintich golt gulden eens, die 

gerechte helfte uuit de Camer van Burgemeester Sloot nu toe ontfangen ende die wederhelfte 

uuit de Camer van Burgemeester Reijner Henricksen toecomende Michaeli te ontfangen. 

 

 

324. Den 5 Maij Anno 1636, fol.79vo. 

Opte requeste van de nabuuren ende burgeren vande Gulden Hoeftsteege, versuickende 

vermitz groot ongerijff, dat het poortgen aldaer tot noch toe thogemetzelt blijvet dat het selve 

welderom geopent mach worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op de supplianten versuick nae behoren gelettet 

hebben accordieren supplianten dat het voirschreven poortgen wederom geoepent sal worden, 

mitz conditien soe bevonden moecht worden die Stadt ofte landtschap daer durch met 

sluckerien in haere accisen ofte anders vernaedeelt moecht worden, ofte die Welle vant selve 

poortgen, nitt uuit brengen van mes ofte andere onreijnichtheit, daerdurch beschaedicht mocht 

worden, hebben geresolvert dat het selve poortgen wederom tho gemaeckt ende gesloten zal 

blijven. 

 

 

325. Den 11
de

 Junij Anno 1636, fol.80. 

Wegent’ dediceren aen Achtbaren Magistraet van seecker tractatien Delila genaemt Roloff 

Frericksen begunstiget met twaelff carels gulden uuit dese Stadts Camer vande Camener 

Cuerbeecke te ontfangen. 

 

 

326. Den 25 Junij Anno 1636, fol.80. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Schuttenio wegent’ offereren ende dediceren van seeckere 
boeck geintituleert Nederlandsche belijdenisse des geloefts ende vereert met vijff en twintich 

gulden, uuit het averschott vande camener Witte te ontfangen. 

 

 

327. Den 8 Julij Anno 1636, fol.80. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van zaelige Henrick Berents in haren soberen staet 

begunstiget met twintich carels gulden uuit den Ecclesiastique camer van den E: Reijner 

Henricks in twee termijnen te ontfangen als te weeten die gerechte helfte nu ende die 

wederhelfte toecomende Michaelis. 

 

 

328. Den 16 Julij Anno 1636, fol.80. 

Opte requeste van Michel Kercker straetmaecker versoeckende begunstiget te worden mette 

woeninge van zaelige Mr. Jacob achter die niuwe muire gelegen. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant, dat hij hem tegens toecomede 

Michaeli met sijn woeninge op dese hijrinne verhaelde tooren ende woeninge sal moegen 

begeven, sulckx die weduwe van zaelige Mr. Jacob durch een gerichts dinaer sal angesecht 

worden om haer daer nae te reguleren. 

 

 

329. Den 21 Julij 1636, fol.80vo. 

Opte requeste van Jan Dominicus brouwer versoeckende tegens sijn huijs over opten Burgel 

een affdackien aent bij gelegen huijsken te moegen timmeren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn verseuck, mits gevende 

jaerlicks een golt gulden tot eeen thins. 

 
In marge: Den 21ste Augusti 1646. Geaccordeert dat Jan Ligger brouwer nu eijgenaer van Jan Dominicus huijs hijrinne 

verhaelt, in plaetse van een affdackien een huisken met een gevelken tot verciringe vande Stadt sal bouwen mochten, 

streckende van Gerrit van Wesels huijsken tot ande boem, ende dat voirts gelijck sulckx nae Stadt rechte is behoirende. 

J. Hoff, Secret. 

 

 

330. Den 26 julij Anno 1636, fol.80vo. 

Opte requeste van Claes Geerts Stadts Ecclesiastique meijer inde Leeuwte opt’ Landt van 
Vollenhoe, versoeckende alsoe hij t’ voirschreven arve te hooge heeft gepachtet, ende 

diewegen die belooffde pachten daeruuit niet en kan vervallen, ende dat hij moet daerop in 

groote armoede int einde geraecken, dat die jaerlixe pachten tot een minder summe moege 

gereduceert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het rapport van den E: Erenst van der Cuerbeecke 

ende Reijner Henricks mede raedesvrunden hijr op verstaen hebbende, ende daer uuit 

vernomen hebbende dat die meijer die cost op dit arve niet heben en can, soe wanner hij die 

beloeffde pachten betaelen sal hebben, hem derhalven loopende sijne huijrjaren, jaerlicx van 

sijn pacht geremitteert vijftich carels gulden waervan suppliant het eerste jaer sal hebben te 

corten inde Ecclesiastique Camer vande Camener Arent Slooth. 

 

 

331. Den 2 Augusti Anno 1636, fol.81. 

Schepenen ende Raedt begunstigen Nel Willems, Jan Jans, Egbert Dercks ende Jan Henricks 

van Genemuiden tot versetth van haren geledenen brandt, ijder met vijfthijn carels gulden, 

uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

332. Eodem die [2 Augusti 1636], fol.82vo. 

Dewijle Mr. Willem Angel achtervolgents sijne anneminge als fransche schoelmeester, geen 

fransche schole is houdende, noch de jonge jeucht inde fransche tale institueren, soe ist dat 

Schepenen ende Raedt hem in regardt vandien ontsegge alsodanige vijff en vijftich golt 

gulden als hij tot huijshuire getoegen heeft, doch geduirende dese loopende huijre tot 

Passchen anno 1637 sal hij noch de voirschreven 55 golt gulden hebben te geniten ende langer 

niet. 

 

 

333. Eodem die [2 Augusti 1636], fol.82vo. 

Opt’ versoeck van Joncker Bartholomeus van Egmont, versoeckende alnoch dat Schepenen 
ende Raedt die compromissarien vande zijde van Sr. Laurents Wijlant bij seeckere hooge 

pene gelive te manderen dat sij het eens angenomene compromis mochten helpen effectueren, 
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hijrop hebben Schepenen ende Raedt die compromissarien van de zijde van Sr. Laurents 

Wijlant bij seeckere hooge pene gelive te manderen, dat sij het eens aengenomene compromis 

mochten helpen effectueren, hijr op hebben Schepenen ende Raedt de heeren Burgemeesteren 

inder tijt belastet om die voirschreven compromissarien van Sr. Laurents Wijlant voir haer E: 

te ontbieden ende voireerst mit goedicheit die selve daer her tesien te disponeren, dat sije het 

eens angenomene compromis effectueren, ende ten eijnde brengen, daer dan noch die selve 

onverhooptlijck sich hijrinne alnoch mochten weijgerich betoenen, sal die voirschreven 

compromissarien durch die voirschreven heeren Burgemeesteren inder tijt, ijder bij eene 

amende van 25 golt gulden angesecht worden, het voirschreven compromis inde tijt van een 

maent bij de handt te nemen, ende dienvolgents te helpen effectueren ende de saecken te sijn 

ten eijnde te brengen, ingebrecke aversteijt van verblivende sullen die voirschreven 

compromissarien voir die voirschreven amende geexecuteert worden. 

 

 

334. Denselven dito [2 Augusti 1636], fol.83. 

Opte requeste van Henrick Thomas, versuickende vermitz het affsterven van Peter Gisbertz in 

zijn levent assaijeur deser Stadt Campens rixmunte wederom met die selve change ende 

proffiten grootgunstigelijcken versien ende andere geprefereert tho muegen als daerinne wel 

geversiert zijnde. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant vermitz affsterven van 

wijlen Peter Gisbertz met het vacerende assaijeurschap deser Stad Campens rixmunte mitte 

proffiten vandien. 

 

 

335. Denselven dito [2 Augusti 1636], fol.83. 

Opte requeste van Johan Jansen Trommeslager onder die Compagnie van Capitein ? Guiston 

versuickende met den vacanten dienst vant tromslagersampt weder versien te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op suppliantz versuick naer behoeren gelettet hebben 

begunstigen den suppliant met het vacerende tromslagers ampt in plaetze van Gerrit Gerritz  

vermitz sijn affsterven onder het Cellebroeders vendel. 

 

 

336. Denselven dito [2 Augusti 1636], fol.83vo. 

Opte requeste van Gijltgen Hermens weduwe van zaelige Johan van Greven versuickende 

deselve haer eheman int blussen des bramtz van St. Agnieten kercke seer jaemmerlicken 

gequetz zijnde, ende daer an oick gestorven tot onderholt van haere soeven kijnderen tot dat 

deselve haren cost souen connen gewijnen een jaerlix tractement. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne bij provisie met vijff ende 

twijntich golt gulden eens d’eene helft op Michaelis ende die andere helft op Kermisse van 

den E: Reijner Henricks camener van de ecclesiastique guederen deser Stadt t’ontfangen, 
desen volgentz begunstigen haer Ed. suppliante met vijff ende twijntich goltgulden jaerlix 

daervan deselve 25 golt gulden op Paschen ano 1638 verschenen ende vanden camener inder 

tijt vande ecclesiastique ontfangen sullen worden. 

 

 

337. Jovis [Donderdag] den 4 Augusti Anno 1636, fol.83vo. 

Opte requeste van Aeltgen ten Rue die moeder van Thoms Beernsinck versoeckende dat haer 

soen voirschreven wederom mocht geconsentiert moecht worden wederom in tho commen 

ende sijn ampt excerceren op belofte dat hij sich nijet meer soude tho buijten gaen. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt cunnen suppliantinne in haer versuick nijet wilfaeren. 

Ende ordonnieren ende belasten bij desen dat haer soens Thoms Beernsincks huisvrouwe met 

haere kijnderen inder tijt van acht dagen irstcompstich vermuege die ansegginge haer voor 

desen gedaen van hijer verpacken ende vant die Stadt vertrecken sal ofte haer Ed. gedencken 

haer daer van ante siehen ende sonder comniuentie exempelairicken te doen straffen. 

 

 

338. Den 9 Augusti Anno 1636, fol.84. 

Opte requeste van Abramh van Hardenberch schoelmeester aende Boven kercke  

versoeckende vermits het affsterven van Mr. Jan Buick schoelmeester mette schoele ande 

Broeder kercke begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette schoele van zaelige 

Mr. Jan Buick, ende bij overlijden van de weduwe van zaelige Jan ten Toren, soe wort als dan 

suppliant met desselves woeningen begunstiget. 

 

 

339. Eodem die [9 Augusti 1636], fol.84. 

Opte requeste van Johannis Schotlerus iunior, schoelmeester versoeckende vermits het 

affsterven van Mr. Jan Buick mette schole van den selven begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant om consideratien mette 

Boven schole van Mr. Abramh van Hardenberch. 

 

 

340. Den 16 Augusti 1636, fol.84vo. 

Op het versoeck van Neeltgen Lamberts weduwe van zaelige meijster Jan Buijck, begerende 

dat het tractament haer saelige eheman toegestaen haer jaerlickx mochte gevolget worden. 

Was geapost: De weduwe wort boven dat loopende jaer noch voor een jaer gecontinueert 

int’ genieten van het tractament, tot noch toe bij haer zaelige eheman genoeten. 

 

 

341. Eodem die [16 Augusti 1636], fol.84vo. 

Op het requeste van Berent Duijrix woenende tot Brunpe, versoeckende met het gasthuijs 

begunstiget te moegen worden, als en wanneer de gewoentelijck tijt is van incoemen 

beloevende ondertusschen indien hij voor het incoemen uuijtter tijt raeckte, dat alsdan het 

gasthuijs gelijckwel van hem verbetert soude sijn, ende genieten hondert carels gulden, ende 

de nootdrufftigen armen sijne voordere naelaetenschap. 

Was geapost: Suppliant wort gewilvaert in sijn versoeck mits gevende inventarium van sijn 

tegenwoordige staet. 

 

 

342. Den 10 Septemb(ris) 1636, fol.85. 

Opte requeste van Jan de Meijer versoeckende vermits sijnen sooberen staet, met eenich 

subsidium gebeneficeert te worden. 

Was geapost: Suppliant wort begunsticht met thijn carels gulden eens, die hij sal hebben te 

genieten uuijtte Ecclesiastique Camer vande E: Reijner Henrix. 

 

 

343. Den 11 Sept(embris) 1636, fol.85. 

Op het versoeck van de gildemeesters, onderluijden en het gemeene gilde der schoemakeren 

versoeckende dat sij haer leer op deses Stadts muijren ende bruggen mochen droogen. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dat sij opte Hagenbrugge, 

Broederbrugge aen de Corps de Guardes in de Bolwercken en opte Stadts muijren, hare vellen 

sullen moegen droegen, gelijck mede aende Cellebroedersbrugge sonder nochtans eenige 

spijckers inde voorschreven bruggen te slaen. 

 

 

344. Den 14 Sept(embris) 1636, fol.85vo. 

Op het requeste van Jannigien Willems versoeckende dat, vermits sij met een swaer accident 

is belaeden, daeraen alrede veele vergeeffsche costen sijn gedaen ende nu seecker meister tot  

Hoorn heeft gevonden welck haer vermeint te genesen, off geen gelt, voor eene somme van 

vijfftich carels gulden, dat haer mochte werden toegestaen alsodane vijfftich carels gulden als 

sij hare twe voorkinderen voohaer zaelige vaderlijck goet en erffenisse hadde beweesen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliante dat sij tot recuparatie van hare 

gesontheijt die haer inne gementioneerde vijfftich gulden van de momberen sal moegen 

lichten mits dat alsodane vijff en seventich carels gulden, als noch van der kinder van uuijt 

Duijtslant werden verwacht weder sullen coemen tot proffijte harer suppliantinnen 

voorkinderen. 

 

 

345. Eodem die [14 Septembris 1636], fol.85vo. 

Lambert Hermssen schoenmaker bij requeste versoeckende, dat vermits hij seeckere tijdinge 

hadde dat sijn broeder Jan Herms in februarie 1629 naer Vranckrijck vertrocken, anno 1631 

tusschen Orleans ende Blois deser werrelt was overleeden, hij sijns voorschreven broeders 

naerlatenschap ende erffenisse mochte aenveerdigegen onder cautie dat daer sijn broeder noch 

in leven wesende ende wedercoemende hij dieselve erffenisse sonder vertoch solde 

uuijtkeeren, ende dan Schepenen ende Raedt bij seeckere attestatie van eenen Dirck Janssen 

den selven requeste annex gebleecken van des gemelten Jan Herms overlijden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt die hier bijgaende attestatie geexamineert, en de 

requeste in deliberatie gelecht, consenteren den suppliant dat hij de erffenisse sijns broeders 

sal moegen naer hem nemen mits daer voor te burge stellende Coendert Alberts en Henrick 

Janssen Brouwers en Jan Wolters schoemaker welck in cas suppliants broeder niet 

overleeden, ende weder coemen mochte, bij faute van wederlegginge der ontfangene 

penningen mette interessen van dien, een voorall de selve penningen als haer eijgen propre 

schult weder sullen opleggen en betaelen. 

 

 

346. Den 17 septembris Anno 1636, fol.86vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot onderstant vande bedroeffde Gemeente vant’ vorstendoem 

van Anholts [Anhalt], die selve begunstiget met hondert ende twintich carels gulden de helfte 

uuit deser Stadts Camer vande Camener Cuerbeecke ende die wederhelfte uuit de Camer 

vande Ecclesiastique goederen van den E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

347. Den 26 Sept(embris) 1636, fol.86vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe Henrickien Hillebrants in haer sieckte ende 

soberen staet begunstiget met twaelff carels gulden, uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: 

Reijner Henricks ontfangen. 
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348. Den 24 Sept(embris) 1636, fol.86vo. 

Hebben Schepen ende Raedt tot onderstant vande nootlijdende gemeente van Zwebruggen 

[zweibrucken]geconsenteert gegeven te werden vijfftich carels gulden uuijtte Stadts Camer 

1636 en noch gelijck vijfftich gulden uuijtte ecclesiastique camer vande E: Reijner Henrix. 

 

 

349. Den 8 October 1636, fol.87. 

Opte requeste vande semptelijcke kinderen van zaelige Dirrickien Jans in echte geprocreert 

bij zaelige Dirck Janssen versoeckende dat hare momberen die E: Otto Radijs predicant op 

Ens, Arent Wijnholts, Capt. Jan Sluijter en Mr. Peter Berents ten overstaen vande E: Louwe 

Jans mede crediteur van den voorschreven Dirckien Jans boedel sij gepermitteert het 

sterffhuijs onder beneficie van inventaris te aenveerden, en door den sieckentrooster de 

goederen te inventariseren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt wilvaren supplianten in haer versoeck. 

 

 

350. Eodem die [8 Octobris 1636], fol.87. 

Opte requeste van Mr. Wilhelm Angel france schoelmeester versoeckende voldoeninge van 

twee groote stucken inde Broer kercke bij hem gemaeckt als mede van 25 carels gulden soe 

hem noch wegen sijn verbeterde gagie de anno 1633 den 18 Meij is competerende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant wegen dese gemaeckte twee 

stuck vijff en dertich carels gulden, uuit de camer van Burgemeester Hardenberch te 

ontfangen angaende de 25 carels gulden soe hem wegen sijn verbeterde gagie de anno 1633 

den 18 Meij sijn competerende, sall suppliant uuit het averschott vande Camer van 

Burgemeester Witte hebben te eijschen ende gevolget worden. 

 

 

351. Eodem die [8 Octobris 1636], fol.87vo. 

Opte requeste van Mr. Wilhelm Angel france scholmeester, versoeckende continuatie bij sijn 

voirgaende gagie praesenterende daer en tegens wegen vertreck van Joannes Schotleris van 

hijr de kinderen inden Latinsche schole in schriven ende arithmetice konst te institueren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliant bij sijn vorige gagie mits dat 

suppliant achtervolgents sijne praesentatie die kinderen inde latinsche schol wel ende 

naebehoiren in schriven ende inde arithmetice konst exercere. 

 

 

352. Den 22 Octobris 1636, fol.87vo. 

Opte requeste van Dirck Engberts Biscop versoeckende eenige verbeeteringe van gagie, voor 

den swaren dienst van het inmaenen der Ecclesiastique goederen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren suppliant sijn jaerlijcks tractament van 

drie hondert achen vijfftich gulden waervan het eerste termijn op Johannes verleeden sijnen 

aenvangh sal nemen. 

 

 

353. Eodem die [22 Octobris 1636], fol.88. 

Opte requeste van Simon Janssen Constapel versoeckende vermits sijnen sooberen staet met 

eenige subsidie te hulpe gecoemen moegen werden. 

Was geapost: Suppliant wort begunstiget met thijn golt gulden eens, welck hij sal 

ontfangen uuitte Stadts Camer vanden tegenwoordige jare 1636. 
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354. Eodem die [22 Octobris 1636], fol.88. 

Opte requeste van Lutgert, Thomas Arents uxor. versoeckende vermits haer man in slants 

dienst was overleden en sij vermits sieckte all haer linnen en wullen hadde versettet, dat haer 

tot lossinge van het selve iet mochte gegeven worden. Suppliante wort begunstiget met thijn 

carels gulden eens, te ontfangen uuijtte accijs kelder. 

 

 

355. Den 29 Octobris Anno 1636, fol.88vo. 

Opte requeste van den E: Johan Sluiter Capt., Otto Radijs, Mr. Peter Herms, Louwe Jans ende  

Marten Jans, respective momberen ende geauthoriseerde curateuren over den boedel vandie 

weduwe Derrickien Jans, overleden alhijr in de craeme op die Oldestrate, versoeckende datter 

over die bevondene goederen ende gereets op geteeckent boedelhuijs, een publicque 

vercopinge op compstigen maendaege aent’ sterffhuijs geholden worde. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne gementioneerde curatoren 

om die mobilen ende andere goederen op schade staende, ten meesten proijte vande curatoren 

opentlijcken ten overstaen van een gerichts dinaer te vercoopen, ende de penningen daervan 

procederende, in den gerichte tot uuitdracht vande saecke te deponeren. 

 

 

356. Den 12
de

 Novembris Anno 1636, fol.88vo. 

Opte requeste van Griete Wijchers bestemoeder ende Jan Arentsen oom over Melijs ende 

Henrick onmondige olderlose kinderen van Dirrick Henricks ende Grete Melijs beide 

burgeren deser Stadt inde Heilesteege aende gave Godes overleden, versoeckende met het 

weeshuijs begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen dese beijde onmundige kinderen van 

zaelige Derrick Henricks ende Grete Melijs int leven eheluijden ende burgeren deser Stadt 

met het weesehuijs deser Stadt, ende dat op die ordre daer van sijnde mets daer inne 

brengende alle ende ijdere hare goederen. 

 

 

357. Den 13 Novembris Anno 1636, fol.89. 

Opt’ versoeck vanden E: Henrick van Hoichstraten secretaris, versoeckende dat nae sijn 
affstorven sijn sone wederom met sijn woeninge mochte begunstiget worden, op dat sijn 

huijshoudinge niet gansch opgebrocken ende sijne kinderen niet van malcanderen verstroijt en 

mochte worden, maer dat denselven sijn soen met sijne dochteren, soe lange het Godt de 

heere beliven sal, in goede eenicheit aldair met malcanderen leven mochten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het verseuck van haren ouden ende getrouwen dinaer 

ende secretaris in deliberatie gelecht hebben, wilvaren sijn E: in sijn verseuck. 

 

 

358. Den 19 Novembris Anno 1636, fol.89vo. 

Opt’ versoeck van wegen een olderloes weeskijndt genaempt Warner Jans van anderhalf jaer, 
waervan de olderen sijn geweest Jan de Meijer linnenwever ende Geertruijt Herms geweesene 

burgeren deser Stadt, versoeckende met deser Stadts weeshuijs begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Radt begunstigen dit hijrinne olderlose kindt met het 

weeshuijs, mets daerinne brengende alsodanige goederen, als t’ selve van sijne olderen 
angesturven sijn. 
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359. Den 29 Novembris Anno 1636, fol.89vo. 

Opt’ versoeck van Hermen Willems soene van Willem Thonis versoeckende vermits het 

overlijden van Otto Jans hooftman tot Brunnepe, met het selve hooftmanschap begunstiget te 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende 

hooftmanschap tot Brunnepe ende dat op die profijten daertoe staende, ende mach daer op 

comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

 

360. Den 1
ste

 Decembris Anno 1636, fol.90. 

Opte requeste van Marten Jans Brouwer ende Jan Henricks cleermaeckers, als momberen over 

de naegelatene kinderen van zaelige Jan Jacobs caegeschipper, versoeckende dewijle gevreest 

wort dat de naegelatene goederen van obgemele Jan Jacobs tot betaelinge van sijne schulden  

niet sullen toereicken comen, dat sije supplianten desselves sterffhuijs sub beneficio inventarij 

sullen moegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne verhaelde momberen om 

ten overstaen van twee vande principaelste creditoren het sterffhuijs van zaelige Jacob 

Caegschipper sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 

 

 

361. Eodem die [1 Decembris 1636], fol.90. 

Opt’ versoeck van Arent Aerts Stadts meijer opt Eijlant opt arve de Waerne, versoeckende 
vermits sijn groote geleedene schade opt’ voirschreven arve eenige gratiese remissie van sijne  

beloefte pachtpenningen, ende bij ontstentenisse vandien, versoeckende met eene gunstige 

remissie vant’ voirschreven arve ontslaegen ende daervan gerelaxeert te worden. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt willen om consideratien dit arve wederom aen haer 

Ed. nemen, ende dat sonder consequentie. 

Voirts hebben Schepenen ende Raedt om verscheidene redene de voirschreven meijer 

geremitteert, soe wanner die resterende pacht sal betaelt weesen inde deser Stadts Camers de 

anno 1635, 36 ende 1637 in ijder der selver vijftich carels gulden. 

 

 

362. Den 6 Decemb(ris) 1636, fol.90vo. 

Opte requeste van Marrigien Geerlings versoeckende in haeren hoogen ouderdoom en 

bedroeffde sieckte met een penninxken gesubsidieert te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunsigen suppliante met twintich carels gulden die 

sij sal hebben te genieten uuijt de Ecclesiastique Camer vande E: Reijner Henrix. 

 

 

363. Den 13 Decembris Anno 1636, fol.90vo. 

Opte requeste van Francke Goerts, versoeckende dewijle de erffgenamen van zaelige Mr. 

Marten Steenkercke tot scheidinge van de selver erffenisse werden treden, waerinne suppliant 

mede momber Dr. Joannes Brouwerius wort comen te participeren, dat over sulckx in plaetse 

van Dr. Joannes Brouwerius als mede momber over zaelige Greetien Martens kinderen bij 

Johan Hoeberinck in echtschap geprocreert in dese erffscheidinge ende vercoopinge der 

maendeelinge der sterffhuijser goederen hem moege geadiungeert worden de voirschreven 

Johan Hoeberinck als vaeder ende sunster natuirlicke momber van sijne kinderen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het verseuck van den suppliant van den E: Francke 

Goerts in behoirlijcke deliberatie gelecht hebbende authoriseeren Johan Hoeberinck in plaetse 
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vanden suppliant tot dese hijrinne verhaelde erffscheidinge ende vercoopinge der erffhuijsen 

maendeelinge goederen. 

 

 

364. Eodem die [13 Decembris 1636], fol.91. 

Opte requeste van Catharina Croon, bedroeffde weduwe van Ds. Wilhelmi Stephani, 

versoeckende wegen de getrouwe dienst vanden  voirschreven haren eheman, die gemeente 

alhijr geleist een jaerlickse tractament ende onderhoudt. 

Was geapost: Bij Schepenen ende Raedt het versoeck van suppliante in behoirlijcke 

deliberatie gelecht weesende, begunstigen suppliante tot haer onderhoudt als mede voir 

Huijsehuijre met tweehondert en vijftich carels gulden des jaers, in vijer termijnen als 

Paesschen, Joannis, Michaelis ende Kersmisse te ontfangen waervan nu toecomende 

Paesschen het eerste termijn sal verschenen wesen, ende dit alles bij provisie ende revocatie 

van haer Achtbaerheden. 

 

 

365. Den 17 Decembris Anno 1636, fol.91vo. 

Opte requeste van Francke, Janneken, Hilleken ende Meriken Claes naegelatene kinderen van 

zaelige Claes Willems versoeckende dewijle haer zaelige broeder Hendrick Claes Schmitt in 

hun supplianten olders huisinge nu 5 jaren des jaers voir 18 golt gulden hebben gewoent ende 

dat gemelte Henrick Claes noijt de belooffde huishuire heeft voldaen, sijnde in eenen 

geringen staet dat tot betaelinge vandien die moblen vande voirschreven zaelige Claes 

Willems mochten vercooft worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Jacobs ende Francke Claes om ten 

overstaen van een gerichts dinaer dese hijrinne verhaelde moblen ten meesten prijse te 

moegen vercoopen ende die peningen daer van procederende in den gerichte te deponeren, om 

dienvolgents in der saecken gedaen te worden als sich bevinden sal te behoiren. 

 

 

366. Den 17 Decemb(ris) 1636, fol.92. 

Opte requeste van Peter Bartolomeus versoeckende dat hem een recompens mochte werden 

toegelecht voor sijnen dienst die hij nu eenige jaren herwaerts heeft gepleget, in het opslaen 

van Lantschaps cijsen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met sestich carels gulden, 

welck hij sal hebben te vorderen ende genieten uuijt het overschot vandes E: Cuerbeecken 

camer vanden jare 1634. 

 

 

367. Den 22 Decemb(ris) Anno 1636, fol.92. 

Opte requeste van Sijmon Avercamp, soene van wijlen zaelige Lambert Avercamp, 

versoeckende dewijle hij nu omtrent 21 jaren oudt is, ende nae Westindien wert verreijsen 

ende tegenwoirdich onder sijne momberen de E: Wessinck ende Reijnvisch is staende consent 

om een testament te moegen maecken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat hij ten overstaen van 

sijne momberen en testament sal moegen maecken. 

 

 

368. Den 29 Decembris Anno 1636, fol.92. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Jan Cornelis glasemaecker, versoeckende in haer 

soberen staet eenige asistentie. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunsrigen de suppliante in haren soberen staet met 

vijff en twintich carels gulden uuit de Ecclesiastique goederen uuit de camer Reijner Henricks 

te ontfangen. 

 

 

369. Den 3 Januarij 1636 (37), fol.92vo. 

Opte requeste van Vribbelt Arentssens van den Noort, in sijn leven gewesene hooftman, 

onmundige kinder momberen, versoeckende dat de twe jongste naegelatenen kinderen met 

deses Stadts ordinaris weeshuijs mochten begunstiget worden. 

Was geapost: Schepen ende Raedt den inholt deses overlecht, connen om de consequentie 

halven supplianten in haer versoeck niet wilvaren, dan sullen die twe jongste kinderen van 

Vribbelt Arents bij den Armen bedinaers verpleget worden. 

 

 

370. Den 14 Januarij Anno 1637, fol.92vo. 

Opte requeste van Derckgen Scherffs, Johan Eijckelboem, Sijmon Lambertz Glasemaecker 

cum suis momberen vande onmundige kijnderen van Derckgen Scherffs ende Marcus Scherff 

haere broeders Christian ende Hester Scherffs haere susters kijnderen, versuickende dat haer 

Eersame bij acte in die marge deses ende anders te consentieren, dat zije luijden ijder nae zijn 

hebbende rest dat oorschr sterffhuis te muegen anveerden ende daerinne te doene wes naer 

Stadtrechte behoren zal. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt supplianten versuick in consideratie gelecht 

hebbende, accordieren deselve sonder praeiudicie van jemande die landerijen ende huisen 

buijten den sterffhuise zijnde, tot meesten dienste vande onmundige kijnderen tho muegen 

anveerden ende tho vercoepen ende het sterffhuis vorders nijet tho reppen noch antho verden 

als naer ses weecken naer affsterven des verstorvene inden voorschreven sterffhuijse. Sonder 

Argelistz. 

 

 

371. Den 21 Januarij 1637, fol.93. 

Op het request van Dirrickien Scherffs suster van zaelige Anna Scherffs item van Jan 

Eckelboem en Simon Lamberssen glaesemaecker als momberen over Dirck en Albert zaelige 

Marcus Scherffs kinderen insgelijcks de E: Frans van Wilsum en Jurgen Othsen barbier, 

momberen over Aeltien zaelige Henrick Scherffs onmundige dochtertien versoeckende , dat 

in het concept van testament voor desen bij Anna Scherffs gemaeckt en voor desen neffens 

diversche contschappen over gegeven waer uuijt de suster Hester Scherffs kinderen door 

onachtsaemheijt van den sieckentrooster waeren gelaeten, niet tegenstaende hij dieselve tot 

hare mede erffgenamen hadde genomineert, voor mede erffgenamen mochte worden erkant. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten haer versoeck. 

 

 

372. Eodem die [21 Januarij 1637], fol.93vo. 

Op het requeste van Jan Goesens Linde, Marten Janssen ende Geert Hermssen backer, 

crediteuren van zaelige Otto Wijncoop toe Brunpe overleden, versoeckende dat vermits 

nimant des vrunden sich de naelaetenschap immisceert sij als sub beneficio inventarij tot 

betaelinge der schulden des selffs sterffhuijs mochten aenvaerden, ende goederen vercoopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren dat de goederen sub beneficio inventarij 

moegen aengetast en ten overstaen van en secretaris vercoft, en de penningen daer coemende 

in het gerichte tot proffijte der crediteuren gedeponeert worden. 
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373. Den 21 Januarij Anno 1637, fol.94. 

Opte requeste vande weduwe Meinardi Goickeri bij sijn levent’ Latijnsche schoelmeester 
quinta classis alhijr versoeckende in harer soberen staet eenich subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante des jaers met vijff en twintich 

carels gulden tot revocatie, uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen in twee termijnen asl 

Paesschen ende Michaelis te ontfangen, waer van het eerste termijn toecomende Paesschen sal 

verschenen wesen. 

 

 

374. Eodem die [21 Januarij 1637], fol.94. 

Opte requeste van Mr. Cornelis Organist, versoeckende wederom eenich versetth alsoe hij als 

speelman op de laeste Raedeskuer sijn mantel is quit geworden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten vollenste van eenen 

niuwen mantel, met dree pont groot, uuitte Camer vande Camener Cuerbeecke te ontfangen. 

 

 

375. Eodem die [21 Januarij 1637], fol.94vo. 

Opte requeste uuitte name ende vanwegen Elias Willems Both onmundige soentgen in echte 

bij Jacobien Jelijs geprocreert, gepraestenteert, versoeckende tot een cleetien twee ofte dree 

pont van sijn capitael te moegen lichten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den momberen om tot een cleetin van haer 

plechkindt  van desselves capitael te moegen lichten dree pont groot. 

 

 

376. Eodem die [21 Januarij 1637], fol.94vo. 

Opte requeste van de samptelicke erffgenamen van zaelige Pouwel Piters, versoeckende durch 

dien de saecke eenige onmundigen mede tucheert te moegen treden tot vercoopinge van 

desselves huijs en arve inde Niuwe strate gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om ten meesten prijse dit 

hijrinne verhaelde huijs ende arve te moegen distraheren ende vercoopen. 

 

 

377. Eodem die [21 Januarij 1637], fol.94vo. 

Opte requeste van Lambert Jans, Coop Lamberts, Jan Goij, Egbertien Jans, Jan Jacobs ende 

sijn mede consorten, [allen visschers] versoeckende gratioese remissie van alsodanige 

verloopene waterpachten als supplianten inde camer van de Burgemeester Hardenberch  

d’ anno 1632 ende 35 plichtich sijn. 

Was geapost: Dese hijrinne verloopene waterpacht werden supplianten geremitteert, mets 

dat sije als  van henvoerder tot geene pachtng het sije als principaels ofte als burgen ofte als 

manschoppen sullen geadmitteert worden. 

 

 

378. Den 22 Januarij 1638, fol.95. 

Opte requeste van Jan Ghijsberts schoenmaker wesende inde Camer vande E: Cuerbeecke 

voor hoijpacht ten achteren 31 gulden, ende inde Camer vande E: Steenberch 37 gulden, 

versoeckende wegen sijne onvermoegentheijt remissie vande selve affterstedichen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant sijne achterstedicheijt in de 

cameren vande E: Cuerbeecke ende Steenberch. 
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379. Eodem die [22 Januarij 1637], fol.95. 

Schepenen ende Raedt hebben Mr. Arent Stratemaecker, bij provisie begunstiget met een 

Ecclesiastique woeninge opt’ Bovenkerckhoff gelegen, alwaer Baltzaer Stratemaecker 
tegenwoirdich woent om toecompstige Paesschen aldair sijn woeninge te moegen nemen. 

 

 

380. Den xxiiij (24) Januarij Anno 1637, fol.95vo. 

Opte requeste van Geert Geertz Smit versuickende gratieuse remisse omb haeren elendigen  

ende soberen staetz  gellegentheit remissie van twije verloepene jaeren hoij pachtz, inde  

Camer vande E: Hardenberch ende E; Kuerbeecke noch plichtich  . 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, des suppliantz elendigen ende droevigen staetz 

gelegentheit geloffweerdich berichtet sijnde in achtinge nhemende, hebben uuit enckele 

commiseratie ende sunsten ongeholden den suppliant die twije in desen versochte jaeren 

hoijpacht geremittiert ende quitgeschholden, mitz conditien dat suppliant sulx bij hem 

beholden ende anderen nijet en sal apenbaeren omb desen volgentz in consequentie getoegen 

te muegen worden. Sonder Argelistz. 

 

 

381. Den laesten Januarij Anno 1637, fol.95vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt anhouden van Mr. Andries Everts opt’ anhouden van Mr. 
Andries goet gevonden ende geordonneert dat hij tot betaelinge van dese twee hondert vijer 

en t’sestich carels gulden 5 stuiver, 2 penningen hem van Jenneke Breda competeerende alle 
jaer uuit deser Stadts Ecclesiatique Camer inder tijt weesende van Jennigen Bredaes 

alimentatie sal hebben te ontfangen dertich carels gulden, ende dat in twee termijnen als 

Paesschen ende Michaelis, waervan nu toecomende Paesschen het eerste termijn sal voldaen 

worden ende dat alsoe vervolgents ende soe lange die voirschreven 264 gulden, 5 stuiver, 2 

penningen voldaen sullen wesen, comende averst immidels die voirschreven Jenneken 

Bredaes te overlijden, sal hij Mr. Andries Everts voir die hem als dan noch resterende 

penningen in sijn vercregen recht van verwijn in sijn geheel verbliven. 

 

 

382. Den 2 Februarij Anno 1637, fol.96. 

Opte requeste van Wijcher Hoeffnaegel van Oppenheim, versoeckende remissie van 10 golt 

gulden, 14 stuiver van verloopene huijshuire, ende een jaerlickse subsidie tot sijn onderholt 

als mede begunstiget te worden met een leedige woeninge inde corte Buiten Hoffstrate daer 

Henrickien Pannebackers ingewoent heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant dese hijrinne verhaelde thijn 

golt gulden, 14 stuiver ende angaende sijn andere versoeck daer op can niet gedisponeert 

worden. 

 

 

383. Den 4 Februarij Anno 1637, fol.96. 

Opte requeste ofte voorstel van Gerrit Jansen Steenberch, versuickede bethalinge van 

seeckere richtecheit soe hem noch is competierende van wegen het geweesene werckhuis ter 

somme van 181 carels gulden. 

Was geapost: Den E: Arent Witte wort geordonneert omb naebethalinge van zijne voor 

desen opgelechte schulden anden Eersame Gerrit Jans Steenberch uuit sijns E: Camers 

averschot mede tho bethalen de somme van hondert een ende tachentich carels gulden. 
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384. Eodem die [4 Februarij 1637], fol.96vo. 

Opte requeste van Gerbrant Witten, versoeckende durch het overlijden van Lucas Bloem als 

schulte bij naechte in desselves plaetse metten voirschreven dienst begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mette dienst van scholte 

bij naechte in plaetse van den zaelige Scholte Lucas Blome ende dat alles opte profijten ende 

ordre daertoe staende. 

 

 

385. Eodem die [4 Februarij 1637], fol.96vo. 

Opte requeste van Femmeken Cornelis dochter van de merckmeester, versoeckende een 

subsidium tot onderholt van een olderlose kindt van haere zaelige suster. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begustigen suppliante tot onderholt van dit hijrinne 

verhaelde olderlose kijnt met vijff en twintich carels gulden eens, in twee termijnen als 

toecomenede Paesschen ende Joannis, uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener Reijner 

Henricks. 

 

 

386. Eodem die [4 Februarij 1637], fol.96vo. 

Alsoe het cuert vande Ecclesiastique reeckeninge van den E: Johan Vene de Anno 1631 uuit 

het averschot vande Ecclesiastique Camer vanden E: Johan Roelofsen de Anno 1632 niet can 

vervallen, goetgevonden dat t’geene ant cuert van de Camer vande voirschreven Johan Vene 

alnoch soude moegen  manqueren ter somme van 117 carels gulden, uuit het averschott vande 

Ecclesiastique Camer vanden E: Arent Witten sal gesuppleert worden. 

 
In marge: Alsoe dese hijrinne  verhaelde 117 carels gulden uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer van den  

E: Arent Witten niet heeft connen vervallen, is goet gevonden dat de voirschreven 117 gulden uuit het averschott vande 

Ecclesiastique goederen vanden E: Evert Rijnvisch sal voldaen worden; Actum den 27 Februarij 1641. 

 

 

387. Den 7 Februarij Anno 1637, fol.97. 

Opt versoeck van Gerrit Alberts ende Jutte Wessels eheluijden, hebben Schepenen ende Raedt 

die selve eens begunstiget met vijff en twintich carels gulden uuitte camer van de 

Ecclesiastique Camener van den E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

388. Eodem die [7 Februarij 1637], fol.97. 

Opte avergegevene memorie vande van Gerrit Jansen Steenberch, versuickende bethalinge 

van 181 carels gulden voort Arme weesenhuis, voor desen in sijn bedieninge verschoeten. 

Was geapost: Die E: Arent Witten wort geordonneert omb naerbethalinge van sijne voor 

desen sijn E: opgelechte schulden anden ersamen Gerrit Jansen Steenberch uuit sijn  

E: averschot mede tho bethalen die somme van 181 carels gulden in desen vermelt. 

 

 

389. Eodem die [7 Februarij 1637], fol.97. 

Opte requeste van Albart Gerritz tot Graffhorst, Ecclesiastique meijer versuickende remissie 

van alsulcke thijen carels gulden, 4 stuiver als hij van landtpacht noch schuldich is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant uuit goede consideratien 

ende commiseratie die onbethalde pacht van thijen carels gulden en 4 stuivers . 
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390. Eodem die [7 Februarij 1637], fol.97vo. 

Opte avergegevene requeste van Remmelt Willems voerman ende Albart Willems 

gebroederen tho kennen gevende dat zije neffens haeren broeder Jan Willems in milithairen 

dienst desen landes absent sijnde tsamen connen te erven inde goederen van Henrick Lubbertz 

gewesene Stadtz meijer ende derhalve  versuickende in absentie van haeren broeders 

voorschreven is hun Jurriens Backer, omb die scheijdinge ende deelinge te muegen 

bijwoenen. 

Was geapost: Schepenenende Raedt authorisieren op de supplianten versuck, Jan Jurrien 

Backer omb die erffscheijdinge van zaelige Henrick Lubbertz bij tho woenen in affwesen 

haers broeders Johan Willems, mitz dat supplianten haers absenten broeder contingent 

erffnisse an haer nemen ende die penningen tot behoeff haers broeders inden gerichte 

consigneren. 

 

 

391. Den 11 Februarij Anno 1637, fol.97vo. 

Opt’ versoeck vanden Eerwaerde Ds. Jacobus Plancius, versoeckende rembursement van sijne 

gedane oncosten ende geleedene schaeden int’ herwaerts comen van Meppel. 
Was geapost: De E: Reijner Henricks Ecclesiastique Camener wort geordonnert aen Ds. 

Jacobo Plancio dinaer der Godtlijcken woordes alhijr wegen sijn Eerweerde gedane oncosten 

ende geleedene schade int’ herwaerts comen, te betaelen t’sestich carels gulden. 
 

 

392. Den 16 Februarij Anno 1637, fol.98. 

Opte requeste van Jan Otsen ende Mr. Jorrien Otsen barbier gebroederen, versoeckende 

dewijle haer suster Foisgen Otsen huisvrouwe van Jurrien Herms tegenwoirdich in Oistindien 

deser werelt is overleeden, ende veele ende verscheidene schulden heeft naegelaten, haer 

sterffhuijs sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om neffens Steven Everts 

ende ten overstaen van een secretaris dit  hijrinne verhaelde sterffhuijs sub beneficio 

inventarij te moegen aenveerden. 

 

 

393. Den 18 februarij Anno 1637, fol.98. 

Opte requeste vande nabuiren van Drijes Tijmmerman zaelige, versuickende tot behoeff 

desselffs weduwe, als sittende met een huisken vol cleijne kijnderkens, ende alst Godt belieft 

op een cort noch eene trostende hantreijckinge tot nootdruftich onderholt voor haer ende 

deselve haere kleijne kijnderkens. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne omb guede consideratien, 

ende commiseratie met vijff ende twijntich golt gulden eens die eene helfte nu voorts ende die 

andere helfte op St. Johannes irstcommende vanden E: Reijner Henricks als geestlicke 

Camener inder tijt t’ ontfangen. 
 

 

394. Den 25 Februarij Anno 1637, fol.98vo. 

Opte requeste vanden Mr. Jurrien Otsen ende Mr. Steven Everts gestalte curatoren over de 

boedel van zaelige Foisgen Otsen huijsvrouwe van Jurrien Herms tegenwoirdich in Oistindien 

weesende, versoeckende dewijle sije supplianten sub beneficio inventarij die goederen int’ 
sterffhuijs van zaelige Foijsen Otsen bevonden hebben doen opteeckenen, dat sije d’selve 
goederen als bij haer niet bewaert connende worden, toecompstige maendach moegen werden 

vercooft. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de gestelde curatoren om neffens een 

secretaris des sterffhuijses goederen ten meesten prijse tot profijt vande respective creditoren 

te moegen vercoopen ende die penningen daervan procederende tot uuitdraecht vande saecke 

in den gerichte te deponeren. 

 

 

395. Den 12 Martij Anno 1637, fol.99. 

Opte requeste vande twije olderloese kijnderen van zaelige Willem Jansen ende Geertgen 

Luijckx geweesene eheluijden, versuickende voor deselve deser Stadt weesenhuis. 

Was geapost: Opt versuick in desen voor de twije olderloese kijnderen begunstigen 

Schepenen ende Raedt deselve mit deses Stadtz weesenhuis, mitz dat deselve een tijt van ses 

weecken irstcommende immiddels t’sullen t’selve te moeten caveren, ende daerbuijten 
blijven, volgentz d’ordre daervan gemaeckt, ten respecte vande hastige sieckte ende dat alle 

der olderen naelatenschap int’ voorschreven weesenhuis commen sullen. Ende sullen 

supplianten sich hijer aver addresieren ande heeren Weesemeesteren omb ordre te stellen opte 

naegelaetene guederen, dat deselve ten meesten dienste vant weesenhuis muegen 

gebeneficieret ende bewaert worden. 

 

 

396. Den 12 Martij Anno 1637, fol.99. 

Opte requeste van Jan Buitendijck versoeckende eenige adsistentie in sijnen soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens in twee termijnen als nu de gerechte helfte ende de wederhelfte op Joannis 

toecomende, uuit de Ecclesiastique camer vanden E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

397. Eodem die [12 Martij 1637], fol.99vo. 

De Camener der Ecclesiastique goederen de E: Reijner Henricks, is geordonnert te betaelen 

uuit sijn E: Camer, alsodanige 60 carels gulden, 3 stuiver als Dr. Robertus Roberts wegen 

seecker preces vant’ arve Wirdingen toe Sweel gelegen, angaende de saecke vande marckte 
gevoert heeft. 

 

 

398. Den 21 Martij Anno 1637, fol.99vo. 

Opte requeste van Jacob Goesens van Erckelens wever, versuickende consent omb eene 

pompe tot gerijff vande neeringe ende de wolleweverije te moegen leggen onder die straete 

ende door die muijre vanden Burgel, tot losinge vant water ende accommedatie vande 

weverije. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant omb op zijne eijgen costen 

dese hijer inde versochte pompe te muegen leggen, doch dat sulx geschiede sonder schaede. 

 

 

399. Eodem die [21 Martij 1637], fol.99vo. 

Opte requeste van Urbaen Lijndeman cleermaecker versuickende eene  gunstige, omb met 

eene gunstige jaerlixe alimentatie vertrostettet te muegen bij zijnen hoogen olderdom tot 

zijnes nootdruft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant met thijen golt gulden eens, 

die, die gerechte helfte op irstcompstige Paschen vanden E: Reijner Henricks ende wederhelft 

op michaelis daer an volgende vande E: Evert Rijnvisch als respective Camenaer vande 

Ecclesiastique guederen deser Stadt t’ ontfangen. 
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400. Den 25 Martij 1637, fol.100. 

Opte requeste vande weduwe vande zaelige Schultis Lucas Bloeme, versoeckende dat sij 

wegen harer soberen staet met het loopende jaer tractament daer in haer zaelige eheman is 

overleden mochte worden gebeneficeert. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen suppliante wegen haer zaelige mans 

tractament met twe hondert en vijfftich carels gulden, welck sullen geimloijeert worden tot 

betaelinge van haer achter wesen vanden bier accijs vande soemer maenden vanden iare 1636. 

 

401. Eodem die [25 Martij 1637], fol.100. 

Opte requeste van Cornelisgen Claes weduwe van Lochum Hermsen versuickende 

gecontinueert tho worden inde woeninge vande Coeburchse Schantse ende het tractement bis 

haer bij haer zaelige man genooten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliante noch bij provisie die 

woenplaetze inde Coeburchse Schantze voor een jaer ende daer begunstigende deselve met 

vijff ende twijntich carels gulden eens, tendens het verloep vant selve sodane penningen van 

deses Stadt Cameners als daertoe ontfangen. 

 

 

402. Eodem die [25 Martij 1637], fol.100vo. 

Ope requeste van Peter Kempe glasemaecker, versoeckende voor sijn soentken alhier in 

studijs houdende verbeteringe van subsidie 

Was geapost: Schepen ende Raedt verhoegen suppliants soens jaerlijckx subsidie van 21 

carels gulden, tot vijffendertich carels gulden waervan het eerste termijn op Paesschen 

eerstcoemende sijnen aenvangh sal nemen. 

 

 

403. Den eersten Aprilis Anno 1637, fol.100vo. 

Opte requeste van Petertien Andries versoeckende in haere armode met het leedige thorentien 

inde Louwen poorte begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het vacerende ledige 

thorentien tot revocatie van haer eersaeme. 

 

 

404. Den 20 April 1637, fol.100vo. 

Opte requeste van Gerrijt Jacobs opte Heupe waerburge voor Gerrijt Janssen gewesenen 

meijer opte Pijper versoeckende dat sijne drie medeburger haer portien mede totte 

achterstedige pachten mochten betaelen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt remitteren suppliant opte achterstedige onbetaelde 

pacht, de somme van vijfftich carels gulden, mits dat hij de resterende somme promptelijck 

oplegge en betaele. 

 

 

405. Den 6 Aprilis Anno 1637, fol.101. 

Opte requeste van Lubbert die Sleeper versuickende vermitz sijn avercommende ongeluck 

vant breecken sijns beens baven zijn knije eenige subsidie tot genesinge desselfts. 

Was geapost: Schepenen ende Readt ordonnieren den E: Reijner Henricks als Camener 

deser Stadt Campens Ecclesiastique guederen an den suppliant Lubbert Sleeper tot subsidie 

zijner genesinge van sijn gebroecken been vermuege den inholt van sijn versuick tho bethalen 

eens vijff ende twijntich carels gulden. 
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406. Den 25 Aprilis Anno 1637, fol.101. 

Hebben Schepenen ende Raedt Femmeken Meijers tot onderholt van hare innocente susters 

soentien soe bij haer onderhouden wordt, eens begunstiget met thijn gollt gulden, uuitte 

Ecclesiastique Camer vande E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

407. Eodem die [25 Aprilis 1637], fol.101. 

Voirts hebben haer Achtbaerheden zaelige Albert Reijners Schaeps weduwe eens begunstiget 

met thijn golt gulden uuitte Ecclesiastique Camer vande E: Reijner Henricks te ontfangen, 

ende sal suppliant eenen Achtbaren Magistraet van henvoerder ongemolesteert laten. 

 

 

408. Eodem die [25 Aprilis 1637], fol.101. 

Opte requeste van Oloff Kruwel geauthoriseerde segelmeester ende meester vande laeckenen 

ende duffelen versoeckende wegen sijn extraordinarise moeijte deses dienster halven dremael 

ter weecke ante wenden met een jaerlijckx tractament begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant des jaers met vijftich carels 

gulden eens in twee termijnen als Michaelis ende Paesschen te ontfangen waer van het eerste 

termijn toecomenede Michaelis sal verschenen wesen, uuit deser Stadts Camer als voir te 

ontfangen. 

 

 

409. Den 27 Aprilis Anno 1637, fol.101vo. 

Opte requeste van Joncker Rodolph van Twickelo, versoeckende dewijle sijn Ed. vande 

erffgenamen van zaelige Jouffer van Haersolte aengecooft heeft seecker huijs achter die 

Nijemuire gelegen soe seer bouvellich is, soe suppliant geneigen is te herbouwen ende te 

verbeteren, versoeckende dat sije Ed. moege geaccordiert wort tot verbeteringe desselves 

huijses als mede tot lichtscheppinge voirt voirschreven huijs, te moegen affbrocken seeckere 

ruineuse plaetsen ende gebouselen achtert’ voirschreven huijs aent cleine steechien gelegen. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den heer suppliant in dit sijn verseuck. 

 

 

410. Den 29 Aprilis Anno 1637, fol.102. 

Opte requeste van Dr. Joannes Wilhelmius Wendtbeijl rector deser schole, versoeckende de 

wijlde andere groote steden deser provincie de gagie van hare rectores die gagie vanden 

predicanten der steden gelijck gestelt hebben, dat sijn E: gelijcke faveur ende gunst moege 

beweesen worden. 

Was geapost: Wegen die extraordinarische goede diensten van den heer suppliant ende 

dewijle Godt de heere suppliant mette drovige sieckte vande peste swaerlijcken besoecht heeft 

gehadt, ende om andere goede consideratien, soe begunstigen Schepenen ende Raedt den heer 

suppliant boven sijn gagie noch met hondert en vijftich carels gulden in twee termijnen op 

Paesschen ende Michaelis te ontfangen, waer van het eerste termijn nu verleeden Paesschen 

verschenen is, uuit deser Stadts Ecclesiastique goederen jaerlijcx te ontfangen ende dat alles 

tot revocatie van haer Achtbaerheden ende sonder in consequentie getoegen te worden. 

 

 

411. Eodem die [29 Aprilis 1637], fol.102. 

Opte requeste van Johan Geertz uuit die Buirschap Harst, versuickende vermuege zijne jungst 

alhier gewonne Burgeschap zijne drije coeijen mede int Broeck te muegen inslaen. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt cunnen den suppliant om redenen in dit sijn versuick 

nijet wilvaeren. 

 

 

412. Eodem die [29 Aprilis 1637], fol.102vo. 

Opte requeste van Nathaniel Gisius predicant op Camperveene remonstrierende dat hij op  

Pasen Anno 1636 an Sijmon die Constapel verhuirt heft gehadt voor een jaer seecker huiscken 

op de Broederwech gelegen ende also hij hetselve wederom vercoft ende die gewesene 

huierman daeran geen huijere is hebbende, hem mach angesecht worden tselve tho ruijmen 

ende dan weijnich blijft tselve tho ruijme hem meughe alnoch angesecht worden tselve huis te 

ruijmen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneert ende lastet Sijmon die Constapel alsoe hij 

geene an sijn huis soe hij gistheren bewoent heft, is hebbende, dat hij hetselve den nijen 

huijrman naer datelicken ruijmen sal. 

 

 

413. Eodem die [29 Aprilis 1637], fol.102vo. 

Opte requeste van Femme Gerritz beclagende dat zije durch veele onheijlen ende ongelucken 

alheel is vervallen ende opte cnijen gecommen, also dat zije eenge hulpe tegenwoordich van 

doen is hebbende, om van hijer op andere plaetze te vertrecken, versuickende uuit compassie 

haer met eene behulpelicke penninck tho verlusten.   

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijen carels gulden 

eens van den E: Reijner Henricks als Camener vandese Stadt Ecclesiastique goederen toe 

ontfangen. 

 

 

414. Den 7 Maij Anno 1637, fol.103. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot het vertreck van Femme Gerrits om van hijr te geraecken, 

die selve in plaetse vande geaccordeerde thijn gulden begunstiget met twintich golt gulden. 

 

 

415. Den 16 Maij Anno 1637, fol.103. 

Opte requeste vande saemptlijcke mullenaers, versoeckende haer wederom geaccordert te 

worden om op hare karren te moegen sitten, als sustenerende als dan te bequamer te connen 

omme sien dat nimant onder de karren ende geraecken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat supplianten in conformite 

vande voir desen affgegevene resolutien, geen karren maer waegen met vijer raderen sullen 

moegen gebruicken. 

 

 

416. Eodem die [16 Maij 1637], fol.103. 

Opte requeste van Willemtgen Lucas weduwe van zaelige Willem Hermens tho kennen 

gevende, dat zije ende haer zaelige man aver het maecken vande sluise inde Swartendijck seer 

ten achteren geraecket ende zije weduwe in groote swaricheit is blijven sitten, versuickende 

eene trostige appostille. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne uuit commisseratie met 

hondert carels gulden eens, tho vorderen ende t’ ontfangen van derselve Stadtz Camener 

vanden jaere 1636 nae sijn ende gedaene reeckeninge uuit deselves averschot. 
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417. Eodem die [16 Maij 1637], fol.103vo. 

Opte requeste van Evert Peters ende Johan Jansen Rixen, broeders ende swaegers van zaelige 

Geert Petersen tho kennen gevende dat zaelige Aelt Henricks Stippert int erffhuis van zaelige 

Geert Peters dochter Petertgen Geertz drije melckoijen ende eenich hoij ter somme van 105 

carels gulden versuickende die gestalte momberen aver des voorschreven Aelt Stippertz soene 

desselvs moecht geordonnert worden, soe dane penningen tho bethalen. 

Was geapost: Die momberen wort geordonneert an supplianten sonder vertreck tho 

bethalen ende laeten wegen ande supplianten alsodane hondert vijff carels gulden als hare 

competeeren van affgecofte coijen ende hoij. 

 

 

418. Den 20
ste

 Maij Anno 1637, fol.104. 

Opte requeste van Arent Jans deser Stadts bode, versoeckende met het vacerende 

Roedendragerschap van zaelige Henrick Claesen begunstiget te worden, off dat sijn pensie ter 

discretie wat moechte vermeerdert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette leedige woeninge van 

zaelige Henrick Claesen, als mede mette profijten staende opte onderhoudinge van Geese 

Claesen. 

 

 

419. Den 10 Junij Anno 1637, fol.104. 

Opte requeste van Jan Cornelis slotemaecker ende Gerrit Cornelis opt Eijlant oomen ende 

momberen over die onmondige kijnderen van Jacob Wijers ende Hermtgen Rotgers 

eheluijden beijde overlijden versoeckende dewijle het voirschreven sterffhuijs met 

verscheijdene schulden behaeftet is, het voirschreven sterffhuijs sub beneficio inventarij te 

moegen anveerden ende tot betaelinge vande dootschulden ende huijshuijre de goederen 

vandien te moegen alieneren ende vercoopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat supplianten dit hijrinne 

verhaelde sterffhuijs sub beneficio inventarij te moegen anveerden ende dienvolgents de 

goederen ten meesten profijte vande creditoren ten overstaen van een secretaris te 

veralieneren ende vercoopen ende voireerst uuitte penningen vandien dootschulden ende 

verloopenen huijshuijre te betaelen. 

 

 

420. Den 15 Junij Anno 1637, fol.104vo. 

Opte requeste van Hermen Geerts backer ende Lambert Jacobs Kuiper burgen voir twee 

campen landes int Haetlant gebruijckt bij Hendrick Lubberts meijer vande eerbare Tanneken 

de Blocks en dieselve mit all sijn huijsgesin aende contragieuse sijeckte versturven is, ende 

dat de burgen grotelix twivelen dat den boedel niet en is in state, soe men wel soude 

wunschen, versoeckende het voirschreven sterffhuijs sub beneficio inventarij te moegen 

anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om neffens Jacob Jacobs 

Cuijper ten overstaen van eene desere Raedts secretarien, dit hijrinne verhaelde sterffhuijs sub 

beneficio inventarij te moegen anveerden. 

 

 

421. Eodem die [15 Junij Anno 1637], fol.105. 

Opt’ versoeck van eenige gecommitteerden vande gedestrueerde Stadt Keijserslauter, hebben 

Schepenenende Raedt die burgeren ende gemeente vande voirschreven Stadt eens begunstiget 

met thijn rijckxdalers, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Reijner Henricks te ontfangen. 
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422. Eodem die [15 Junij Anno 1637], fol.105. 

Opte requeste van Derrickien Geerts, versoeckende in hare soberen staet eenige adsistentie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met thijn golt gulden,  

uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

423. Eodem die [15 Junij Anno 1637], fol.105. 

Tot ancoop van seecker elsenhagen voir onsere Stadtsweeshuijs hebben Schepenen ende 

Raedt goetgevonden dat uuitte Camer vande Ecclesiastique goederen vanden E: Reijner 

Henricks vijftien carels gulden ende uuit het averschott vande Ecclesiastique camer van de E: 

Arent Witten hondert dalders betaelt sullen worden, soe die eersaeme Jan Saebe weesvaeder 

ter hande sullen gestelt worden. 

 

 

424. Den 16 Junij Anno 1637, fol.105vo. 

Opte requeste van Bartholt Jansen Twent ende Aelt Jansen als burgen voor Harbert Aertz 

ende Risseltgen Jans, meijersluijden vanden Cruishoep opt Haetlant geassistiert zijnde, 

deselve burgen mit Willem Reijners ende Johan Aertz als omen vande voirschreven 

meijerluijd drije onmundigh kijnderen, versuickende den voorbenoemde boedel tot 

voorcoeminge van schaede te meugen anveerden 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren ende authorisieren supplianten het 

erffhuis van Engbert Aertz sub beneficio in ventarij tho muegen anveerden ende die guederen 

ten averstaen van een secretaris ende diernaer tho vercoepen ende geene penningen daervan 

procederende t’ muegen uuitgeven voor ende alher die Stadt daervan betaelt is . Sonder 

Argelist. 

 

 

425. Den 29 Junij 1637, fol.105vo. 

Opte requeste van Gerrijt van Schelfstrate versoeckende zijn tractament off recompens voor 

de immaeninge vant hooftgelt van october 1635 tot october 1636. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant voor sijne gedaene 

invorderinge vant hooftgelt met hondert carels gulden, welck hij uuijtte noch uuijtstaende 

restanten sall hebben inte holden. 

 
In marge: Wegen suppliants groote moeijte sijn dese hondert carels gulden geaugmenteert met vijftich carels gulden. 

Actum den 9 Septembris 1637. 

 

 

426. Eodem die [29 Junij 1637], fol.106. 

Opte requeste van Engbert Martens versoeckende recompens voor sijne aengewende moeijte 

int opschrijven vant hooftgelt nevens Gerrijt van den Schelstrate gedaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens, die hij uuijtte resterende uuijtstaende restanten sal hebben te genieten. 

 

 

427. Den 7 Julij Anno 1637, fol.106. 

Opte requeste van Jacob Henricks meijer opte Weerden, versuickende over zijn zaelige 

dochter Rijkgen Jacobs onmundige soentgen Thonis Jans bij Jan Reijners in zijn levent in 

echtschap geprocreert, momberen muegen gestelt worden ende desen volgents hem muege 

geconsentiert worden, de eheluijden sterffhuis sub beneficio tho muegen anveerden. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben tot momberen aver zaelige Johan Reijners 

ende zijn zaelige huisvrouwe Rijckgen Jacobs onmundigen soentgen Thonis Jans gnt. 

geauthoriseert ende authorisieren cracht deses Henrick Claesen Coekebacker ende Albart Jans 

schoemaker, ende denselven bij desen arcordierende de voorschreven eheluijden erffhuis sub 

beneficio inventarij te anveerden, mitz dat de peerden ende anderen levendige have, corn ende 

ander gras gewasch ten averstaen van een secretaris ende dienaer deser Stadt vercoft ende die 

penningen daervan procedierende onder den secretario tot naeder ordre verblijven sullen, 

angaende die mueble deselve naer verloep van ses wecken ende niet eer sullen vercoft 

worden, in vuegen als baven. . 

 

 

428. Eodem die [7 Julij 1637], fol.106vo. 

Opte requeste van Sijbrich van Brevelt die naegelaetene weduwe van Johan Demen in sijn 

levent gewesene militant onder Capitein Ameringen omb hare residentie ander hare twije 

kijnderen het eene van negen ende het andere van soeven jaeren te muegen nhemen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliantinne om consideratie omb alhijer 

bijnnen deser Stadt haere residentie te muegen nhemen, mitz beloevende dat zije den armen 

deser Stadt nijet en sal lastich vallen. 

 

 

429. Den 15 Julij Anno 1637, fol.107. 

Opte requeste van Arent Henricks schoelmeester inde Latinsche Schole, versoeckende wegen 

sijn soberen tractament voor jaerlijcke asistentie tot sijn huishuire. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant wegen sijn goede diensen int’ 
institueren vande jonge jeucht met dertich golt gulden des jaers tot sijne huishuire, in twee 

termijnen als Michaelis ende Paesschen uuit deser Stadts Ecclesiastique Camers van tijt tot tijt 

te ontfangen, waervan het eerste termijn toecomende Michaelis sal verschenen wesen, ende 

dat dan noch sonder consequentie. 

 

 

430. Den 22
ste

 Julij Anno 1637, fol.107. 

Opte requeste van Peter van Bronckhorst bruggeman van den Stadts Jsselbrugge, 

versoeckende dewijle de heere Dijckgreve Rengers mit sijn bijhebbende geseltschap exempt 

Landtdaegen, ende vergaderinge van die Gedeputeerde Staten die E: Jacob Wijferdingh met 

sijn bijhebbende volck, waegen van de peerden voor tijts alhijr sijn comende, om hare affairen 

te verrichten insgelijcks die bewaerder van Mastebroeck Thomas Thomassen met sijn soene 

ende duijren, solliciteurs mede, als oock Hendrick N. die sich laet gebruijcken als executeur 

ende onderpander, dat de selve moege geordonnert worden, soo wanner sije deser Stadts 

Jsselbruge frequentere die gerechticheit daertoe staende te betaelen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat dese hijrinne verhaelde personen met 

haer bijhebbende volck, waegens ende peerden bij de conditien van deser Stadts Jsselbrugge, 

vant’ bruggegelt met sijn exempt, maer dat deselve geholden sijn deser Stadts Jsselbrugge 

frequenteerde de gerechticheit daertoe staende te betaelen. 

 

 

431. Eodem die [22 Julij 1637], fol.107vo. 

Opte requeste van Johan Jansen Bussemaecker tho cennen gevende, also het die magistraet 

belieft heft het Hellige Giestes ende buiten uhrwerck aen Mr. Hans Nuerenburch, avertho 

doene ende bij haer tot noch toe bedient ende noch het baven uhrwerck431. noch anderhant 

heft ende bewaer voor 20 golt gulden des jaers, versuickende eenige verbeteringe. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt verbeteren des suppliantz jaerlijxe gagie met twaelff 

carels gulden, also dat hij vant veertich carels gulden jaerlix in vijer termijnen ontfangen zal 

waervan op Michaelis het irste verbeterde termin vervallen zal sijn ende soe van sonder 

argelist. 

 

 

432. Den 25 Julij Anno 1637, fol.108. 

Opte requeste van Wijcher Berents ter Woelde, halve broeder van Derrick Claes munter 

geselle ende geweesene backer, versoeckende dewijle desselves voirschreven halve broeder 

naer Westindien vertrocken is, sonder kennise van hem suppliant wedener weesende, ende 

sonder kinderen, ende onverrichter sijner saecken ende gelijck wel voir de Magistraet van 

Middelburch den x April 1637 tot reddinge ende vereffinge derselver volmachtich heeft 

gemaeckt suppliant neffens Johan Raas ende Jan Henricks backer, dat deselve personen 

neffens suppliant tot vereffinge vande voirschreven saecke, bij eenen Achtbaere magistraet 

mochten geauthoriseert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren mede in conformite vande hijr neffens 

gaende procuratie, suppliant neffens den E: Jan Raas ende Jan Henricks backer, om ten 

overstaen van eene desere Stadts secretarien, dese hijrinne verhaelde boedel van Derrick 

Claes muntergeselle te moeen anveerden ende vereffenen. 

 

 

433. Den 1 Augusti Anno 1637, fol.108vo. 

Opte requeste van Sijmon Jans Constapel, versoeckende een recompens van wegen sijn dienst 

int’ omsetten vant’ geschutt aengewendet. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn golt gulden eens 

uuit deser Stadts Camer in tempore te ontfangen. 

 

 

434. Eodem die [1 Augusti 1637], fol.108vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt’ versoeck vande predicanten, haer Eerwaerde tot haer 

boerse, soe geheel leedich is, ende eerlijcke passaiers geen assistentie connen doen, 

begunstiget met vijfftich carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Evert Rijnvisch 

te ontfangen. 

 

 

435. Den 12 Augusti Anno 1637, fol.108vo. 

Opte requeste vande erffgenamen van zaelige Catarina Croon, weduwe van zaelige Doctor 

Wilhelmus Stephani in sijn leven predicant alhijr versoeckende tot afflegginge vande 

swaericheit vande voirschreven weduwe begunstiget te worden met het naejaer gagie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uuit goede consideratie ende 

om erheffelijcke redenen, haer achtbaerheden daertoe moverende, met het termijn 

toecomende Michaelis te verschinen ende daer ende boven noch een geheel jaer tractaments 

tersomme van twee hondert en vijftich carels gulden. 

 

 

436. Den 8 Augusti Anno 1637, fol.109. 

Opte requeste vande Eersaeme Henrick Gerrits Spijrlinck ende Derrick van Munster 

geauthoriseerde momberen over die kinderen van Henrick Aelts ende Berent Hans toe 

erkennen gevende welcker gestaelte zaelige Pouwel Peters ende Maijken Sanders eheluiden 

die voirschreven kinderen bij testamente den dato den 2 Novembris anno 1636 gemaeckt 
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hebben toesamen vijffhondert carels gulden welcke penningen bij de kinderen olderen 

algereets ontfangen sijn ende in hare neeringe angelecht, versoeckende derhalven daer voir 

niet responsabel te wesen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat die momberen in desen voir die 

penningen der vijffhondert carels gulden der kinderen van Berent Hans ende Henrick Alarts 

respective bij testament van Pouwel Peters ende Maijke Sanders sijn huisvrouwe besproecken 

ende gegeven niet sponsabel sullen wesen terwijle d’olderen desen penningen meerendeel int’ 
erffhuijs vande zaelige opgemelte eheluijden schuldich ende onder deselve sijn berustende 

ende weinich daervan te becomen is, niet toe min sullen haer debucir doen, om soe veele 

verseeckringe van penningen tot behoeff vande opgemelte kinderen toe crijgen als 

doenlijcken. 

 

 

437. Den 15 augusti 1637, fol.109vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van zaelige Henrick Berents timmerman in haren 

sooberen staet eens begunstiget met vijff en twintich carels gulden, waervan sij dende helffte 

tegenwoordigh en ander helffte op midde winter uuijtte Ecclesiastique Camer vande E: Evert 

Rijnvis sall ontfangen. 

 

 

438. Den 15 Augusti 1637, fol.109vo. 

Opte requeste van Anneken Steenbergents weduwe van wijlen Joannes Volcero in leven 

predicant binnen den Briel versoeckende dat sij suppliante een vierde part van vijff morgen 

landes, in vier verscheijden campen int’ Swijnleger liggende, daervan sij wegen de groote 

extraordinarische ongelden jaerlijx weijnich is treckende, moege vercoopen, ende dat vermits 

sij een weduwe wesende met twe momberen moege werden geassisteert te weeten met de E: 

Johan Hoff secretaris ende Ghijsebert Dirrix om also totte meeste penningen te geraecken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante haer versoeck. 

 

 

439. Den 19 augusti Anno 1637, fol.110. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van Arent Roelofs boode eens in haren soberen 

staet begunstiget met thijn golt gulden uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Evert Rijnvisch 

te ontfangen. 

 

 

440. Den 22 Augusti Anno 1637, fol.110. 

Hebben Schepenen ende Raedt wegen die goede debvoiren van Arnoldus Henrici int’ 
instrueren van de jonge jeucht, hem jaerlicks begunstiget met thijn golt gulden tot turff, uuit 

de Ecclesiastique Camer van de E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

441. Den 26 Augusti Anno 1637, fol.110vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opte requeste van Claes Sijmons als man ende momber sijner 

huisvrouwe Nijse Costs verstaen ingevolch van haer Ed. affgegevene sententie dat suppliant 

nomine uxoris volstaen sal mets uuitkeerende aen Jan Reijnens een gerechte seste part van 

vijer hondert carels gulden mette interessen vandien tegens ses vant’ hondert ende dat t’ 
sedert het affsterven van des voornoemte Jan Reijners moeder Albertgen Hans te weeten met 

hondert twee carels gulden, 13 stuivers. 
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442. Den 19
de

 Septembris Anno 1637, fol.110vo. 

Opte requeste van Anneke Jelis weduwe versuickende eene jaerlixe alimentatie tot onderholt 

van haer zaelige dochters vader ende moedersloese soentgen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne tot behoeff van haer 

zaelige dochters naegelaetene soentgen met vijff ende wijntich carels gulden eens, die eene 

helft op Michaelis irscomstich ende de restierende wederhelft op Paesschen anno 1638 

vanden E: Camener Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

443. Eodem die [19 Septembris 1637], fol.111. 

Opte requeste van Johan Christiaens als pachter van deseslandschaps wijn accis dolierende 

dat hij in sijn accis seer wort vernaedeelt, vermitz hij tegenwoordich geene Schepen meuge 

noch die wijnen proever voor ende alsthij van de heeren inder tijt hebbe consent versocht omb 

gerichtsdinaer. 

Was geapost: Suppliant sal sich den olden gebruick nae, in desen hebben te regulieren. 

 

 

444. Den 27 Sept(embris) 1637, fol.111. 

Hebben Schepenen ende Raedt Swaene Struijx begunstiget met twelff carels gulden, die sij 

sall hebben te ontfangen uuijtte Ecclesiastique camer vande E: Camener Rijnvis. 

 

 

445. Den 7 Octobris Anno 1637, fol.111. 

Opte requeste van Arent Arens inde Meppelerije, ende geboren burger tot Bronnepe, 

versoeckende dewijle het hoeftmanschap tot Brunnepe vacerende is, daermede begunstiget te 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende 

hoeftmanschap van Bronnope, ende dat op de profijten daertoe staende. 

 

 

446. Den 7 Octob(ris) 1637, fol.111vo. 

Opte requeste van Mr. Henrick Benthem organist versoeckende ten respecte van het blaesen 

op desen Stadts huijstoorne als mede wegen het speelen onder het singen inder kercken, 

eenich verbeeteringe van tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren suppliant sijn jaerlijx tractament van twe 

hondert en vijfftich tot twehondert en tachtentich carels gulden, waer van het eerste termijn op 

Michaelis is verscheenen. 

 

 

447. Eodem die [7 Octobris 1637], fol.11vo. 

Opte requeste van Ceele van Hardenberch schoemaker d’ olden, versoeckende dat vermits 
sijne soene Ceele van Hardenberch desselffs huijsvrou en vijff kinderen aende peste 

overleden, naerlaetende noch een soentien van omtrent 2 jaren met namen Sijbrant van 

Hardenberch, vermochte desselffs sijns soons sterffhuijs onder beneficie van inventarie 

aentasten, ende den staet met bijvoeginge van Mr. Peter Vette soo veel doenlijck te redden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn versoeck, ende wort deselve 

nevens Mr. Peter Vette geauthoriseert om den boedel sub beneficio inventarij aen te veerden, 

enden staet te redden. 
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448. Den 11
de

 Octobris Anno 1637, fol.112. 

Opt’ versoeck van Willem Jans toe Oisterholt Ecclesiastique meijer, versoeckende eenige 

remissie van sijne verloepene landtpachten, ter cause van sijne geleedene schade in sijne 

beesten ende sunstes, hijrop hebben Schepenen end eReadt den voirschreven haren meijer in 

deser Stadts Ecclesiastique camers de anno 1635, 1636 ende 1637 in ijder derselver camers 

geremitteert vijftich carels gulden, ende dat soe wanner de resterende verloopene pachten 

betaelt sullen wesen. 

 

 

449. Den 11 Octobris Anno 1637, fol.112. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van de Gedeputeerden der Stadt Lochum, ter 
respecte van haren grooten geleedenen brandt de gemeinte aldair begunstiget met vijftich 

daler eens, uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

450. Den 17 Octobris Anno 1637, fol.112. 

Hebben Schepenen ende Raedt seecker Joffrouw soe van Londen alhijr gecomen is genaemt 

Marie de Flemadaij, soe in armode geraeckt is, begunstiget met dree rijckxdalers, uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

451. Den 21 Octobris 1637, fol.112vo. 

Opte requeste overgegeven van wegen de vijff onmundige kinderen van zaelige. Henrick 

Rijxen en Merritgen Aerts meijeren van het Raes, waerbij wirde versocht dat Lambert Henrix 

Stronckaert ende Jan Jacobs Coijer tot momberen over de voorschreven kinderen mochte 

werden geauthoriseert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Lambert Henrix Stronckaert en Jan 

Jacobs Coijer tot momberen over de kinderen van zaelige Henrick Rijxen en Mergien Aerts, 

en sullen volgents ten overstaen van een Secretaris en gerichtsdinaer voor eerst het vee, coren, 

huijsmans gereetschap, ende naer expiratie van ses weecken het huijsraet en de mobilen 

moegen vercoopen. 

 

 

452. Eodem die [21 Octobris 1637], fol.112vo. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Jacob van de Bogaert der Medicine doctor, 

versoeckende vermits de getrouwe diensten van haren zaelige eheman binnen desen Stadt 

anden armen en anders beweesen, ende vermits haren geringen staet daer in sij met een 

soentien was blijven sitten, dat haer noch een mael alsodane vijfftich carels gulden mochte 

worden gevolgt, als haren zaelige eheman jaerlijckx waren toegelegt. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen suppliante met vijfftich carels gulden eens, 

welck sij sall hebben te ontfangen vande heeren Cameners, die op aenstaende Petri sullen 

gecooren worden. 

 

 

453. Den 28 Octob(ris) Anno 1637, fol.113. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot relaxatie van Jacob Jans van Urck toe Nijpoort in 

apprehentie sittende, vereert thijn carels gulden uuit de Camer vande Ecclesiastique Camener 

den E: Evert Rijnvisch te ontfangen, ende dat sonder eenige consequentie. 
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454. Eodem die [28 Octobris 1637], fol.113. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Lenze Herberts, versoeckende int’ veer van 
Soevelingen gecontinueert te worden, ofte bij ontstentenisse mett eene alimentatie begunstiget 

te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens met vijfthijn carels  

gulden uuitte Ecclesiastique Camer van de E: Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

455. Eodem die [28 Octobris 1637], fol.113. 

Opte requeste van Jan Jans Koeck, versoeckende consent om te moegen trouwen aen Neeltien 

Lamberts, nichte van sijn zaelige huisvrouwe Geertien Lamberts. 

Was geapost: Alsoe dit versoechte houwelijck is strijdende tegens de Godtlijcke ende 

wertlijcke wetten ende oock mede tegens de eerbaerheit selver, soe wort derhalven dit 

versoeck affgeslaegen ende suppliant wel expresselijck gelasten haer van malcanderen te 

houden, contrarie averst doende gedencken Schepenen ende Raedt tot affschrick van anderen 

haer daervoir antesien. 

 

 

456. Den 18 Novembris Anno 1637, fol.113vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Dr. Samuel Heucherium wegen sijn sonderlinge eervarentheit 

inde Ebraische spraecke begunstiget met vijer rijckdalers, uuit de Ecclesiastique camer 

vanden E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

457. Eodem die [18 Novembris 1637], fol.113vo. 

In saecken van eenige uuithemsche erffgenamen van zaelige Egbert ten Indijck tegens 

Swaentien Geerts ondertrouw hebbende gestaen met den voirschreven Indijck, hebben 

Schepenen ende Raedt geordonnert dat de voirschreven parthije advers vande voirschreven 

Swaentien Geerts geholden sal wesen des voirschreven zaelige Engbert ten Indijcks sterffhuijs 

nae deser Stadt Campens erffhuijs recht te verbergen, voir ende aleer dieselve het 

voirschreven erffhuijs sullen moegen anveerden. 

 

 

458. Eodem die [18 Novembris 1637], fol.113vo. 

Schepenen ende Raedt gevisiteert hebbende seeckere requeste neffens de bijgevoechde 

huijrcedel ende oock mede het contrabericht van Bartelt Jan Twente ende Aelt Jans als 

respective burgen voir Herbert Aerts, aende weduwe Tanneken Blocks ordonneren ende 

verclaren in desen dat de voirschreven burgen geholden sullen wesen, het opgerichte contract 

ofte huijrcedel met Tanneken Blocks nae te comen. 

 

 

459. Den 11 Decemb(ris) 1637, fol.114. 

Hebben Schepenen ende Raedt deser Stadts Cameners geordonnert aen een glaesemaecker 

van Deventer te betaelen dertich carel sgulden voirt’ maecken van een dubbelt glaes ten huijse 

vande Scholtus Wilckes toe Elst ende waer mede haer Achtbaerheden belieft heeft de 

voirschreven scholtus te begunstigen. 

 

 

460. Eodem die [11 Decembris 1637, fol.114. 

Voirts hebben haer Achtbaerheden Dirrick Meiners soene ad studia eens begunstiget met vijff  
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en twintich carels gulden, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Evert Rijnvisch te 

ontfangen. 

 

 

461. Den 19 Dcembris Anno 1637, fol.114. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van Geert Tromslager eens begunstiget in haren 

soberen staet, met thijn carels gulden uuitte Camer vande E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

462. Eodem die [19 Decembris 1637], fol.114. 

Voirts hebben een Achtbaere Magistraet Jenneken Bredaes eens extraordinaris wegens dese 

tegenwoirdige hare mans overgecomene swaericheit, begunstiget met vijff en twintich carels 

gulden uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

463. Eodem die [19 Decembris 1637], fol.114vo. 

Opte requeste van Lubbert Jans dachhuijrder, versoeckende versien te worden met het 

turffmetersampt deser Stadt, soe tegenwoirdich vacant is doir het offgaen van seeckere 

weduwe onlangs hertrouwt weesende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het versoechte 

turffmetersampt ende dat bij provisie. 

 

 

464. Den 23 Decembris Anno 1637, fol.114vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt uuit compassie Adriaen de Mangelaer eens begunstiget met 

vijfthijn carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vande E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

465. Eodem die [23 Decembris 1637], fol.115. 

  Copia. 

Edele, Eerentveste, hoochgeleerde vrome, wijse seer voorsinnige heeren Burgemeesteren, 

Schepen ende Raedt der Stadt Campen. 

Geven U Ed. seer eerbiedelijck te kennen de samptelijcke meisteren vande Laeckenmaeckers, 

hoe dat sij luijden daechlijcks vermeerderen ende hunne neringe vande laeckens insgelijck 

verbeteren, sulx dat sij hebbende alhier geen gereetheijt van vollemoelers voor hare 

laeckenen, dieselve met groot perickel verlijs, ende schade daerom moeten in Sallant, 

Gelderlant ende andere plaetsen daer die bent doen vollen, ende tellix verseucke in veugen dat 

supplianten well wenschen, daeruijt veele huijsgesinnen leven het welck alderwijl haer 

gevoechten sal geschieden ten proffijt ende vermeerderinge der neeringe als ende wanner U 

Ed. noch gelieven noch te consenteren, datter een laecken vollemoele in deser Stadts vrijheijt, 

daer die  best past mocht worden opgericht, ende verstaende de laeckenmaeckers, dat de 

eersaeme Willem Jacobs wort wanner meente niet U Ed. believen ende gunstige permissie 

wel van sints ende voorhebbends ware in deser Stadt offte der selver disstrict een laecken 

vollemoele op te doen setten. Soo doen de semptelijcke meisteren vande laeckenen haer mits 

desen gansch reverentelijck aen U Ed. addresseren, versoeckende dat mijne heeren tot 

hunluijder gerijff ende voortsettinge des laeckens handels voornoemt wort gelieven toe te 

staen, met verleeninge eener bequamen plaetse, de opstellinge der laecken vollemoele 

voorschreven waeraen supplianten geschiedende een sunderlingh faveur bent sij altijt 

bereijtwillich met onoplatige dienstbaerheijt dieselve t’erkennen, voor sulx verhoopende U 
Ed. toegedane wilvaeringe in dese te sullen genieten ende verwachten.  Dat welck. 
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Waerop geappostilleert. Schepenen ende Raedt accorderen hier ondergeteijckende 

supplianten haer versoeck. Actum in Senatu den 30
ste

 Decembris 1637. Breda Secretaris. 

 

 Herman Wijsman. 

 Jan Luijten van Groningen. 

 Wijndelt Arents. 

 Vempe Janssen. 

 Henrick Henrix. 

 Henrick Willems Spangiaert. 

 Jan Laurents 

 Denijs de Jonge. 

 Wouter Michielsen. 

 Dirrick Peterssen. 

 Coendert Janssen. 

 Fredrick Hendrixen. 

 Hendrick. 

 Jan Geertssen. 

 Willem Janssen 

 Coendert Philips. 

 Peter Bondam. 

 Henrick Dirrix van den Ham. 

 Nicolaes Frans. 

 Harmen Harmssen. 

 Coenraet Croen. 

 Henrick Hendrixen. 

 Abraham Dirrixen. 

 Berent van Venen. 

 

 

466. Den 6 Januarij 1638, fol.116vo. 

Opte requeste van Joest van Saijs schoelmeester in de Bovenkercke versoeckende in sijnen 

sooberen staet met eenen subsidium gebeneficeert te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens, welck hij sal hebben te genieten uuijtte Ecclesiastique camer vande heer 

Camener Rijnvis. 

 

 

467. Eodem die [6 Januarij 1638], fol.116vo. 

Opte requeste van Geese Claes sittende op de Louwen poorte versoeckende dat de momberen 

van zaelige Gerrtit Claessens kinderen aen haer mochte geordonneert worden te betaelen 

alsodane 20 gulden als sij Henrick Claessen in gelde hadde geleent, ende alsoedane 31 gulden 

als sij met spinnen van hem hadde verdient. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de momberen aen Geese Claes te betaelen 

thijn dalers. 

 

 

468. Den 16 Januarij 1638, fol.117. 

Op het vesoeck van Jan Hermssen, versoeckende in sijnen hoogen hongersnoot met eenich 

onderstant te moegen gesubsidieert worden: is die selve uuijtcompassie begunstiget met ses 

carels gulden, welck hem sullen gevolgt worden uuijtte Ecclesiastique Camer vande  
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E: Rijnvis. 

 

 

469. Den 27
ste

 Januarij Anno 1638, fol.117. 

Is opt versuick van Sijmon Jans Constapel, tot sijn ende zijne kijnderen met nootwendich 

onderholt den E: Evert Rijnvisch geordoneert omb an suppliant uuit commisseratie tho 

verstrecken een maent gagie sijnes constapels tractement ters omme van sestien carels gulden. 

 

 

470. Eodem die [27 Januarij 1638], fol.117vo. 

Opte requeste van Dijmer de Meijne, taffelhouder vande Banck van Leheninge alhijer, 

versuickende dat hem moechte bij Schepenen ende Raedt geaccordeert worden wegens eene 

recognitie, omb een pomphuisken tegens aver zijne brouwerije den Witten Leeuw tezijden 

vande hoffsmitz woeninge. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt des suppliants versuick naer behoeren averwoegen 

hebbende, accordieren hem sijn versuick omb het versochte pomphuisken ten plaetze baven 

verhalt t’ muegen setten, mitz noch tans dat Mr. Martens uuitganck vant sijn duerken, nae die 

coolen toe nijet belettet ende vrij gelaeten worden, bethalende worden voor sodanich vrijheit 

jaerlix op Paschen ande Stadt drije golt guldens. 

 

 

471. Den 31 Januarij 1638, fol.117vo. 

Swaentien Struijcks uuijt commisseratie voorde leste mael noch begunstiget met ses carels 

gulden, welck sij sal hebben te ontfangen uuijtte ecclesiastique camer vande E: Rijnvis. 

 

 

472. Den 3 Februarij Anno 1638, fol.117vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt twee verdrevene weduwen uuitte Palts, ijder begunstiget met 

vijer carels gulden uuitte Camer vande E: Evert Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

473. Eodem die [3 Februarij 1638], fol.118. 

Jan Berents Cruger ende Toenis Peters is geaccordeert een rame te moegen setten, buiten de 

Cellebroederspoorte op deser Stadts Ecclesiastique matthe ter plaetse, bij heeren 

Gedeputeerden vande Ecclesiastique goederen haer aen geweesen, betaelende desfals jaerlicx 

op Paesschen eenen golt gulden waer van het eerste jaer op Paesschen anno 1639 sal 

verschenen wesen. 

 

 

474. Den 13 Februarij Anno 1638, fol.118. 

Opte requeste van Jan Gerrits Wijne, indie heerlickheit van die Cuijnder toe erkennen 

gevende welcker gestalte hij neffens Jan van Costen noch eenige jaren int’ gebruick heeft, een 
camp weijde landes, gelegen inde Nijstadt tegens over de Cuijnder ende dat overt’ gemelte 
landt een rickinge gaet, om die eesten daer doir vande anderen aen wedersijden geschuttet te 

worden., maer alsoe doir die rickinge aen beijden sijden van die beesten veele landes wort 

vertreden ende gespilt, versoeckende in plaetse vande rickinge middels doir den camp een 

dwars slootgen van vijff voten op sijnen costen moege gegraven worden, onder praesentatie 

dat bij goetvinden van haer Achtbaerheden nae  daspiratie vande huijrjaren suppliant op sijn 

eijgen costen het voirschreven slootgen wederom sal doen insmijten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant in sijn versoeck. 
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475. Den 15 Februarij Anno 1638, fol.118vo. 

Opte requeste van Josintgen Jacobs weduwe wijlen Petri Salenbeen in sijn leven predicant tot 

Urck, remonstrierende dat zije des tijt van 24 jaeren het vroumoederschap op verscheijden 

plaetze tot contement vande eenen ijegelicken bedient heft presentieren mit verblijff bijnnen 

Campen haere gediensticheit ande swangere vrouwen tho bewijsende, versuickende also met 

het vroemoederschap op desen Stadt opt tractament daertho staende versiehen tmuegen 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt wilvaeren suppliantinne in haer versuick, omb desen 

Stadt vroemoeder te wesen opte ordre ende tractament daertho staende ende connen hijerop 

bij den heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

476. Eodem die [15 Februarij 1638], fol.119. 

Opte requeste van deser Stadtz brouweren doelierende op die groote importuniteit van Johan 

van Utert wegen seer pretens liggel over die invorderinge van 250 carels gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat supplianten mette bethalinge van 

tnegentich carels gulden voor het dachgelt sullen meugen volstaen, ordonnierende bij desen 

Johan van Uttert hem daermede tho laeten genuegen ende supplianten desen aengaende nijet 

meer te bemoijen. 

 

 

477. Den 17 Februarij Anno 1638, fol.119. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot onderholt van van Jenneken Bredaes eheman, soe seer 

desolaet ende in groote miserie is liggende, begunstiget eens met vijff en twintich golt gulden 

uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener de E: Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

478. Den 21 Februarij Anno 1638, fol.119. 

Opt’ versoeck van den E: Reijner Jansen Hoelboem, als momber over zaelige Jan Reijners 

naegelatene onmundige kinderen, hebben Schepenen ende Raedt wegen den slechten boedel 

vande voirschreven Jan Reijners, deselve onmundige kinderen eens wegen hare verloopene 

pacht op Martini anno 1637 verschenen, geremitteert hondert ende vijff en twintich carels 

gulden. 

 

 

479. Den 27 Februarij Anno 1638, fol.119vo. 

Opte requeste van Geert Geertsen Schmitt, versoeckende durcht’ overlijden van Mr. Marten 

Willems zaeliger tottet inbranden vande beesten op de Stadts weijden, gebruickt te worden. 

Was geapost: Hijrop can alnoch niet worden gedisponeert maer Schepenen ende Raedt 

begunstigen suppliant in plaetse vandien, geduirende dese hem overgecomene miserie met 

vijff en twintich golt gulden des jaers in twee termjnen als Paesschen ende Michaelis uuit 

deser Stadts Ecclesiastique Camer te ontfangen, waervan het eerste termijn toecomende 

Paesschen sal verschenen wesen. 

 

 

480. Den 1 Martij 1638, fol.119vo. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Marten Willems Stadts geweesene hoeftsmit 

versoeckende inde woeninge daer sij tegenwoordich in woent, als mede inden dienst van het 

beslaen der peerden als anders gecontinueert te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt continueren suppliante bij provisie inden diensten 
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woeninge welck haer zaelige man gehadt heeft. 

 

 

481. Eodem die [1 Martij 1638], fol.120. 

Opte requeste van Dirrick Janssen biervoerder versoeckende eenich subsidium tot het 

meisteren van sijnen gebroockenen ende lammen arm. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot meisterloon van sijnen 

lammen arm met 12 carels gulden, welck hij sal hebben te ontfangen uuijttet overschot vande 

Ecclesiastique camer vande E: Camener Reijner Henrix. 

 

 

482. Eodem die [1 Martij 1638], fol.120. 

Opt requeste van Coop Janssen versoeckende vermits het overlijden van Jan Jacobs een mede 

momber over Jacob Lambertsen onmundige kijnderen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authorisieren de E: Burgemeester Reijner 

Hendricksen (in plaetse van Jan Jacobs deser werelt overleden), neffens Coop Janssen tot 

momber over zaelige Jacob Lambertsens onmundige kijnderen. Actum den 13 Martij 1638. 

 

 

483. Den 28 Martij Anno 1638, fol.120. 

Opte requeste van Henrick Helmichsen ende Thonis Luloffs als burgen voor Trijne Hermans 

meijersche van die Stijcken, versuickende vermitz het affsterven vande meijersche ende met 

den haeren, die heer magistraet gelievenen wille het arve wederomb an haer te nhemen. 

Was geapost: Die heeren olde ende nije Cameners deser Stadt Campen werden 

geauthorisiert neffens supplianten in desen, aengaende dat arve in desen geroert, ten besten 

moechelicken met verhueringe als anders tho beneficieren. 

 

 

484. Den 31 Martij 1638, fol.120vo. 

Op het request van Tonijs Martens vastbander versoeckende dat hij ten respecte van sijnen 

dienst ende dat hij de justitie mede helpt arsisteren, oversulx met een jaerlijcks tractament 

ende vrije huijshuijre mochte begunstiget worden. 

Was geapost: Suppliant wort om consideratien begunstiget met vrije huijshuijre vande 

woeninge daer hij tegenwoordich in woent. 

 

 

485. Den eersten Aprilis Anno 1638, fol.120vo. 

Opte requeste van Peter Jans deser Stadts Ecclesiastique meijer in de Cuijnre versoeckende op 

sijn eijgen costen een watermole te moegen setten opt’ leege landt vant’ arve. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant dat hij op sijn eijgen costen een 

watermuele op die hijrinne verhaelde landt sal moegen stellen doch dat nimant hijr bij moege 

geinteresseert weesen. 

 

 

486. Den 7 Aprilis 1638, fol.121. 

Opte requeste van Dirck Roen [alias Duijven Dirck] en Dirrickien Geertssen sijn huijsvrou, 

versoeckende vermits hare hoge ouderdoom en groote ermoede met een penninck te moegen 

worden begunstiget. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met thijn carels gulden eens, 

uuijtte Ecclesiastique camer van de heer Camener Rijnvis. 
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487. Eodem die [7 Aprilis 1638], fol.121. 

Opte requeste van Simon Constaepel, versoeckende dat hem gunstelijck, wegen sijne 

extraordinaris diensten, eenich recompens mochte toegelecht worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met thijn golt gulden te 

ontfangen uuijt de Camer vande E: Camener Hardenberch. 

 

 

488. Den 28 Aprilis Anno 1638, fol.121vo. 

Opte requeste vande weduwe Trude Gerrits, versoeckende een subsidium tot hare huijshuire. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens, 

uuitte Ecclesiastique Camer van de Camener Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

489. Eodem die [28 Aprilis 1638], fol.121vo. 

Opte requeste van Jutgen Wessels, versoeckende eenige assistentie in hare sobere staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met veerthijn carels gulden 

eens uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

490. Eodem die [28 Aprilis 1638], fol.121vo. 

Opte requeste van Engele Evertz naegelaetene weduwe van zaelige Johan Bosbant deser 

Stadtz gewesene boede. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met veerthijen carels 

gulden eens tot haer onderholt in haere olderdomb vanden E: Camener Evert Rijnvisch toe 

ontfangen. 

 

 

491. Eodem die [28 Aprilis 1638], fol.122. 

Opte requeste van Catharina Bruijns huijsvrou van Arent Stadtz Stratemaecker , gewesene 

vroemoeder tot Hattum versuickende eenich tractement ofte pensie wegen verpleginge ende 

dienste an behoefftige swangere bewesen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne  omb consideratie met 

veerthijen carels gulden eens, vanden E: Evert Rijnvisch als Camener deser Stadtz 

Ecclesiastique guederen te ontfangen. 

 

 

492. Eodem die [28 Aprilis 1638], fol.122. 

Opte requeste van Mr. Albert Reijners Schaep weduwe, versoeckende eenige assistentie in 

haren soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante eens ende voir de laeste mael 

met thijn carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vanden Camener Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

493. Eodem die [28 Aprilis 1638], fol.122. 

Opte requeste van Lambert Henricks deser Stadtz meijer opt’ Raes, te kennen gevende dat hij 
nijet  anders heft geweten off soude sijn gehuirde arve in bepalinge gebruickt alst van oltz 

gebruicket is gewesen sij derhalven versuickende hem hetselve in alsulcke bepalinge alst  van 

desen gewest is gelieven willen tho comen te laeten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliant het accort van sijne voorsaete 

Johan Reijners met sijne nabuiren tsamen meijeren opt Raes ende ten averstaen van 
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Dijckgreve ende Heijmraede geholden ende gecellebriert ende oock mede voor Schepenen 

gepasiert geholden sal sijn nae te comen ende zijne nabuiren dien aengaende in vredige besit 

laeten verblijven. 

 

 

494. Den 16 Maij Anno 1638, fol.122vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt op naevolgende articulen vande gecommitteerde erffgenamen 

van Campervene geresolviert ende goetgevonden t’geene bij ijder artickel hijrnae beschreven 
is. 

Dat weesende nootwendich, U Ed. gelivede haer te adsisteren mit eenen Gerichtsdinaer overt’ 
invoerderen vant’ geene mochte uuitgesettet worden, als ende wanner den dijck ende schluise 
doir ende over den Enck gelecht ende gemaeckt waere. 

Wort haer geaccordeert een Gerichtsdinaer tot dese saecke. 

Dat oock die sluise bij die forte vande Koeburch voirmaels gelecht, wederom mochte wateren 

ende geleidet worden in der Isselen, voir bij Coelvoet nae older gewoente. 

De erffgenamen sullen van dese waterlossinge gesubleveert ende ontlastet worden. 

Dat mede het verlaetgen anden Swartendijck, van die landerije aen die broecksijde liggende, 

ende daer doir ende uuit waterende, mochte werden gelecht inden colck van Joncker Vaecht, 

ende dat buiten den nijen gemeinden  ende te bestedenen dijck. 

Sal van dese plaetse geremoveert ende wech genomen worden. 

Leestlijck dat bij crachte van U Ed. die gecommitteerde erffgenamen tot redelijcke 

goetvindinge wegen het legen des dijcks ende der sluisen die getuige, soe daer bij bevonden 

worden, te prouffiteren, moege taxeren in die costen nodich tottet maecken des voirgenomen 

dijcks ende schluise. 

Dese artickel wort geaccordeert ende de gecommitteerden hijr toe gaeauthoriseert doch dat 

alles gedaen worde op approbatie ende ratificatie van Schepenen ende Raedt. 

 

 

495. Den 26 Maij Anno 1638, fol.123. 

Opte requeste van Femme Cornelis die manck ende dochter te kennen gevende, datte sije nu 

int vijerde jaer heft verplecht haere zaelige susters Aeltgen Cornelis dochterckens ende wat 

meer geene middelen heft het selve worden sonder behulp tho verplegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne to verpleginge van haer 

zaelige susters dochterken  met vijff en twijntich carels gulden eens, tot vorderen ende 

t’ontfangen vande E: Evert Rijnvisch als camener vandeser Stadtz Campens ecclesiastique 

guederen. 

 

 

496. Den 14 Junij 1638, fol.123vo. 

Opte requeste van Gerrijt van der Horst pachter van deses Stadts en Lantschaps wijnaccijs, 

versoeckende dat de maentelijcke opbrenginge van den gemelten accijs mochte worden 

heengestelt ende dat hem lijdelijck paeijen van betaelinge mochten worden geordonneert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat suppliant hem inde betaelinge vande bij 

hem gemiende Lantschaps ende Stadts wijnaccijs sal hebben te reguleren naer de opslachs 

cedulle ten dage vande verpachtinge voorgeset, en opentlijck op deses Stadts Raedthuijs den 

omstanderen voorgelesen ende in cas van misbetaelinge sal hij vanden ontfanger geexecuteert 

worden. 
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497. Den 14 Junij Anno 1638, fol.123vo. 

Opte requeste van Johan Croon, hebbende geremonstreert welcker gestaelte hij doir inductie 

ende beloeftenisse van sijner kinderen bestemoeder van dat hare naelaetenschap mede op hem 

solde succederen sijne kinderen van wege hare zaelige moeders versterff meerder hebben 

beloven ende beweesen, als des erffhuijser staet vermach, dat mede nae die obgemelte 

bewijsinge in eerder schulden ende swaricheiden sijn bevonden ende opgestaen als met 

vermoede, gelijck t’ selve der kinderen momberen is kennelijcken, ende dat hij de 

voirschreven sijne vijff cleine kinderen met cost ende clederen moet versorgen, versoeckende 

over sulckx dat hem die renthe vande voirscreven 400 golt gulden vander voirschreven 

kindere hare bestemoeders goet hergecomen alsmede van 229 carels gulden vande 

bestemoeders clederen geprocedeert tot der kinderen mondige jaren toe moegen gevolcht 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het wederbericht vande respective momberen hijrop 

verstaen hebbende, accorderen den suppliant dat hem bij de momberen de interessen van dese 

hijrinne verhaelde vijerhondert golt gulden ende vande 229 carels gulden den tijt van dree 

jaren sullen gevolcht worden. 

 

 

498. Den 26 Junij Anno 1638, fol.124. 

Heben Schepenen ende Raedt de camener der Ecclesiastique goederen de anno 1636 de E: 

Reijner Henricks geordonnert om uuit sijn E: averschott vanden voirschreven jare te betaelen 

aen lijen jares de somme van 23 carels gulden, soe bij de E: Johan Louwe als seven van 

onsere Ecclesiastique camer wegen de bijster eijnde dijckx in Vulvoers waede, tot sijne huijse 

verteert sijn geweest ende in reeckeninge de soeven niet gebracht sijn. 

 

 

499. Den 5 Julij 1638, fol.124vo. 

Opte requeste van Laurents Arents de ouste soene van zaelige Arent Roeloffs bode, 

versoeckende in plaetse vanden overledenen Jan Janssen buijten dootgraver met het selve 

vacerende ampt begunstiget te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het Buijtenkercks 

dootgraverschap, en dat bij provisie. 

 

 

500. Den 14 Julij Anno 1638. 

Opte requeste vande vrunden van Beernt Eernsten Jongman in Turkijen gevanckelijcken 

soene van Mr. Erenst Smitt, versoeckende dewijle zedert sijne gevanckenisse hem seecker 

erffnis is toegevallen, dat daerover tot momberen moegen geauthoriseert worden, die E: Jan 

Gerrits van Dijck ende Gijsbert Dirricks. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren die Eersaeme Jan Gerrits van Dijck ende 

Gijsbert Dirricks tot momberen in dese saecke, om achtervolgents het opgerichte accordt het 

versterff soe op hem Berent Eernsten Jongman in Turkijen gevanckelijck soene van Erenst 

Schmitt vervallen, aenteveerden ende goede voirsorge te draegen, dat het selve versterff ende 

erffnisse tot profijt van Berent Eernsten tot sijn wedercompste wel geadministreert worde. 

 

 

501. Eodem die [14 Julij 1638], fol.125. 

Opte requeste van Adriaen Mangeler en sijn huijsvrou Levina Schencks versoeckende een 

subsidie in hare sobere staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn carels gulden eens, 
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uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

502. Eodem die [14 Julij 1638], fol.125. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Johan Vincke, versoeckende dewijle sije voir de 

bagagie vande Captein du Pont een camer opengehouden heeft met het servisgelt vanden 

voirschreven Captein begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante uuitte servisgelden vande 

Captein du Pont 25 carels gulden wegen dese hare praetensie. 

 

 

503. Den 21 Julij Anno 1638, fol.125vo. 

Opte requeste vanden Eersaeme Henrick Gerrits Sprirlinck versoeckende dat hij wegen sijn 

dochter Weintgen Spirlinck moege in handelinge treden met Mr. Roeloff Herms chijrurgin 

ende aen hem vercoopen, haer gedeelte vande huisinge tegens over het Stadts Raedthuijs 

opten hoeck vande Broederstrate gelegen, ende die penningen daer van comende als andere 

ten behoeve vande voirschreven dochter proffitelijcken te beleggen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant in dit sijn versoeck. 

 

 

504. Eodem die [21 Julij 1638], fol.125vo. 

Opte requeste van Albert Everts deser Stadts meijer opt arve vanden Busch vande Hoeltiens, 

versoeckende eenich versetth wegen sijn groote geleedene schade, soe int’ affbranden van sijn 
huijs, mobilen ende andere noottrufte, durch den leestleden swaren donder gecauseert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant wegen dese sijne groote 

geleedene schade, de somme van  dreehondert carels gulden, soe hij suppliant sal hebbe te 

corten aen sijn landtpacht, te weeten inde Camer vanden E: Hardenberch ende Tengnegel de 

anno 1638 vijftich carels gulden, ende dan voirts inde Camer de anno 1639 gelijcke vijftich 

carels gulden ende soe vervolgents in ijder der naevolgende Camers te corten mede vijftich 

carels gulden totte somme vande voirschreven dreehondert carels gulden toe. 

 

 

505. Den 4 Augusti anno 1638, fol.126. 

Opte requeste vande E: Gerhart van Potegom versoeckende overmits het gebreck van sijn 

gesichte ende hoogen olderdoom dat hij mit een jaerlixe alimentatie begunstiget mochte 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in sijnen soberen staet mit 

hondert carels gulden jaerlix, in vijer termijnen t’ ontfangen, waer van het eerste quartael op 
Michaelis deses jaers 1638 uuijt deser Stadts Ecclesiastique camer sal coemen te vervallen. 

 

 

506. Den 9 Augusti Anno 1638, fol.126. 

Opte requeste vanden E: Wilhelm de Wolffs scholtes tot Genemuijden, versoeckende dewijle 

hij supliant een morgen landes den Oort genaemt bij Genemujden gelegen, lange jaren in 

huijre gehadt heeft, ende deser Stadts Ecclesiastique goederen neffens de andere deser Stadts 

goederen ende landeren doirgaens bij carels gulden verpachtet worden, ende datt hij suppliant 

de pachtpenningen vande voirschreven morgen landes bij golt gulden heeft betaelt der somme 

van 15 golt gulden te moegen bestaen, mette betaelinge van soe veele carel sgulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt de onslachs cedel ende voirwaerden van hare 

verpachte landerien, hijr op naegesien hebbende, bevinden dat dese morgen landes suppliant 
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op sijn versoeck inde leeste verpachtinge aengeschreven is opte olde pacht van 21 carels 

gulden, doch om consideratien wordet suppliant geremitteert van sijn pacht soe toecomende 

Martini 1638 verschinen wert de gerechte helfte ter somme van 10 carels gulden, 10 stuiver. 

 

 

507. Den 10 Augusti Anno 1638, fol.126vo. 

Opte requeste van Foppe Jans, geestlijcke meijer op Camperveen, verseuckende eenige 

remissie van sijne geleedene schaede, durch het scheuren vanden kae gecauseert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant wegen sijn geleedene schade 

eens vijff en twintich golt gulden, soe hij sal moegen corten aen sijn landtpacht, soe inde 

geestlijcke Camer de anno xvi C achten dertich op Martini wert comen te vervallen. 

 

 

508. Den 11 Augusti 1638, fol.127. 

Opte requeste van de curateuren van Jan Joestens sterffhuijs versoeckende de dinaers te 

moegen gelast worden, t’hares instantie vande onwilligen curatoren pande te haelen, om die 
noch niet betaelde crediteuren betaelinge te doen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt persisteren bij hare voorgaende resolutie, ende sullen 

de dinaeren ten verseucke vande curateuren, sonder uuijtstel off verweijgeringe gehouden 

wesen, vande in gebreck blijvende crediteuren pande te haelen. 

 

 

509. Eodem die [11 Augusti 1638], fol.127. 

Opte requeste van Tanneke Blocx versoeckende dat de burgen voor Jan Aartsen ende Herbert 

Aartsen ofte sunsten soo het bevint vant’ erffhuijs mochten hebben t’ ordonneren dat sije 
luijden de achterstedige pachten aen suppliante mochten betaelen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren ende lasten, Engbert Martens als 

immaener van zaelige Herbert Aartsen sterffhuijs, sonder vertreck the betaelen ende toe laeten 

volgen, uuijt sijne ontfanck aen suppliante de somme van hondert carels gulden Actum 

Campen ut supra. 

 

 

510. Den 11 Augusti Anno 1638, fol.127vo. 

Opte requeste van Henrickgen Laurents, zaelige Arent Roloffs naegelatene weduwe, te 

kennen gevende dat zije eene bedroeffde weduwe zijnde sonder asistentie vemitz haere 

beroertheit nijet can leven, noch haeren soen bij zijn ambacht van boeckdrucker als wesende 

daerbij vijff jaeren voordie cost bestaedet ende tegenwoordich sieck sijnde nijet en can 

onderholden derhalven versuickende een jaerlix subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijen golt gulden 

eens, toe ontfangen vanden E: Reijner Henricks uuit sijn averschot. 

 

 

511. Den 16 Augusti Anno 1638, fol.127vo. 

Opte requeste van den Eersaeme Henrick Gerrits Spirinck, remonstreerende hoe dat hij 

suppliant seer verleegen is, met sijne eenichste dochter Weintien, weduwe van zaelige Willem 

Lepherts soe haer niet competeert soe het behoirt, het welcke suppliant soe lange het doenlijck 

is geweest overgesien ende geexcuteert heeft op hoope van beterschap, die wijle alsoe sulckx 

achter blivet ende sije haer van tijt tot tijt mer ende meer in verscheiden disordren verloopt tot 

geen weinich verdriet ende van haere olderen versoeckende oversulckx, dat haer 

Achtbaerheden  gelive bij provisie totte bewaeringe te verstaen, ende te wesen nevens 
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suppliante overmomberen van haer die niet minder is, als een kijnt innocente ende prodigale 

persone. Teneinde sije geen vorder open en hebben mach totte dilapidatie haer den goederen, 

ende dat die tot onderholt van haere persone alleenlijcken strecken moegen, ende alsoe voir 

ijser goet gehouden worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedr van daege tot daege meerder verstaen hebbende de 

quade comportementen van suppliants dochter authoriseren den suppliant op sijn versoeck, 

om sijn dochter hijr ofte elders in eene bequaeme plaetse in verseeckeringe te moegen doen 

hensetten, ende aldair deselve van hare goederen te doen verplegen, daermede deselve alsoe 

naebehoiren van nootdruft versien moege wesen, doch dat alles met voirgaende kennisse van 

haer Achtbaerheden geschiede. 

 

 

512. Den 22 Augusti 1638, fol.128vo. 

Versoeckende boven de hier voornoemde geseide vercreegende apostille de eersaeme Henrick 

Gerritsen Spierlinck, dat sijne dochter Weijme Spierlinx van haer Ed. voor Stadts kint mochte 

worden gehouden, ten eijnde alle hare onrechtmetijge handelingen die sij met ijmant doen 

mochte, crachteloos ende als gedaen gehoirde moegten worden en bij quaet comportement 

sulx doen publiceren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn verseuck ende maecken 

sijne dochter Stadtskint, ende sullen haer Ed. daer de nootvereijst, op suppliants naerder 

aenholden, sulx openbaerlijck doen publiceren, ende naer deses Stadt Campens rechten een 

ijder bekent maecken. 

 
In marge: Den 22 Martij anno 1640. Zo Weijme Spirincks opt naeder anholden van haer vaeder de Eersaeme Henrick 

Gerrits Spirinck bij openbare publicatie ontmindiget ende hebben Schepenen ende Raedt de Eersaeme Henrick Gerrits 

Spirinck haer vaeder haer tot momber gestelt, gelijck int’ boeck van publicatien fol.10. 41. toe ersien. 

 

 

513. Den 25 Augusti 1638, fol.128vo. 

Opte requeste vande Mullenaers buijten de Veene poorte, rogge ende weijte maelende, 

claegende dat sij in het uuijtleveren vande gemaelen rogge en weijte grootelijck te cort 

coemen en oversulx verset versoecken. 

Was geapost: Supplianten wort vermits haren in desen requeste geallegeerde redenen 

geconsenteert, van ijder mudde oft drie schepel soo rogge als weijte den pont ende van een 

halff mudde rogge ofte weijte een halff pont voor leckagie wegen het verstuijven te moegen 

corten ende wegents bij den Waegemeester goet gedaen worden, maer sullen geholden wesen 

van schepels ende halve schepels het ontfangende gewichte weder te leveren. 

 

 

514. Den 19 Septeb(ris) Anno 1638, fol.129. 

Opte requeste van Jan Henricks cleermaecker, versoeckende dewijle sijn huisvrouwen vaeder 

zaelige Urbaen Lindeman het costerampt vande Fransche kercke alhijr heeft bedient ende nu 

deser werdelt is overleeden met den selven dienst  wederom versien te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het vacerende costerampt 

vande Fransche kercke opte profijten daertoe staende. 

 

 

515. Den 2 Octobris Anno 1638, fol.129vo. 

Opt’ versoeck van Peter Peters deser Stadts Ecclesiastique meijer in Mastebroeck hebben 

Schepenen ende Raedt wegen sijn hoogen olderdoem ende onvermoegentheit hem van sijn 

pacht geremitteert vijff en twintich carels gulden, sal deselve des jaers geduirende sijne  
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loopende huijrjaren. 

 

 

516. Den 8 Novembris Anno 1638, fol.129vo. 

Opte requeste van Mr. Claes Scharpenrichter, versoeckende dewijle Godt de heere hem ende 

sijn huisgesin met een groote sieckte heeft besoecht, eenige asistentie in dese sijne 

swaericheit. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in dese sijne sieckte, voir den 

tijt van een maent inganck nemende, de eerste weecke sijn anvanck toecomende saterdach 

met dubbelt tractement soe hem durch den Bruggeman sal entrichtet worden. 

 

 

517. Den 10 Novembris Anno 1638, fol.129vo. 

Opte requeste van Gerrit Luitenant geweesene Beltvaeder, versoeckende dat hem moege 

gevolcht worden seecker halff jaer tractement ter somme van derthijnden halven carels 

gulden, soe hem alnoch souden competeren durch dien hij bijt’ overlijden van sijn huisvrouwe 
hij bijtijde sijnen dienst als Beltvaeder heeft moten verlaten ende bij sijn naevolgen in sijn 

dienst genoten heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met dese versoechte 

derthijnde halve carels gulden uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer vande Camener 

Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

518. Eodem die [10 Novembris 1638], fol.130. 

Opte requeste van Dirrick van Essen de jonge remonstrierende hoe dat hij tot sijn jaeren 

gecoemen sijnde, genegen is de wijn neeringe bijder handt te nhemen, hebbende tot dien 

eijnde in Hollandt een parthie wijnen gecoft, om alhijer wederom bij den uuijtslach tot gerieff 

van de borgeren te slijtten ende te vercoopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliant dit sijn versoeck mits conditien 

dat suppliant sijne wijnen buijttens huijse van sijn vaeder in een ander kelder sal holden als 

oock mede tochten, vrachten ende andere burgelicke lasten de subieren ende te draechen. 

 

 

519. Eodem die [10 Novembris 1638], fol.130vo. 

Opte requeste van Albert Janssen schoemaecker ende burger bevelhebber wesende, 

remonstreerende hoe hij wedener wesende sich sich met de huijsholdinge voort meer nijet en 

weet te behelpen, versoeckende oversulcx dat ten averstaen van beijder sijdts vrunden, soo 

van sijn als van sijn huijsvrouwe wegen de noch geen erffuuijttinge minder inventarie hebben 

van boedel, erffhuijs publiquelicken ten meesten nut ende oirbaer moegen geholden worden 

ende venditie geschieden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren de vrunden van Albaer Jans als oock 

mede de adharenten ende erffgenamen van zaeligen Tijsgen Thijmens in haer leven gewesene 

huijsvrouwe van Albart Jans opgemelt end ein desen aengetoegen om ten overstaen van een 

Secretaris deser Stadt inventaris ende staet van alle den imboedel ende goederen te moegen 

maecken. 

 

 

520. Den 14 Novembris Anno 1638, fol.130vo. 

Opte requeste van Otto Henricks, soene van zaelige Henrick Vrijdach, versoeckende met  

deser Stadt hoefftsmeden ampt begunstiget te worden, daeraverst Mr. Werner Berents met 
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deser Stadt hoeftsmeden ampt mochte versien worden, ende dan daerdurch deser Stadts 

groffsmeden ampt mochte comen te vaceren, versoecht als dat daer mede gebeneficeert te 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het maecken van deser 

Stadts spijckers groff ende klein, anvanck nemende mette Cameners, soe op Petri ad 

Cathedram werden gecoren worden, doch alles in desen te verbliven tot naeder dispositie van 

haer Achtbaerheden dat suppliant bij voirvallende occasie geholden sal wesen, de justitie te 

asisteren, hijr op heeft Otto Henricks desen sijnen dienst aengenomen ende den eedt van 

getrouwicheit ende vromicheit gepresteert. Coram Reijner Jans Hoelboem ende Wolter 

Wessinck. 

 

Alsoe deser Stadts groffsmitt Mr. Warner Berents is comen te trouwen aende weduwe van 

zaelige Marten Willemsen deser Stadts hoeffsmitt, soe hebben Schepenen ende Raedt hem op 

sijn versoeck begunstiget met het hoeffsmittsampt deser Stadt ende de toornes ende annexen 

vandien opte profijten daertoe staende, ende hij sal dienen gelijck sijn voirsaten gedaen 

hebben, ende hebben oock mede haer Achtbaerheden hem gecontinueert in sijne dienst als 

groffsmitt, waervan geeximert is het maecken vande spijckers groff ende clein waer mede 

Otto Henricks versien is. 

 

 

521. Den 17 Novembris Anno 1638, fol.131vo. 

Schepenen ende Raedt gevisiteert ende doirsien hebbende seecker staet bij Bette Claes 

overgelecht wegen haer zaelige man Struick Henricks ende hare schulden, incomen ende 

lasten, hebben daerop de boelholdersche Bette Claes geordonneret denselven staet wederom 

nae haer te nemen ende in plaetse vandien in den tijt van acht dagen, een formelijck inventaris 

gelijck t’ selve nae deser Stadt Campens rechten behoirt den heer Burgemeester inder tijt over 
te leveren. 

 

 

522. Eodem die [17 Novembris 1638], fol.131vo. 

Opte requeste van Peter Bartholomeus deser Sadts Rodendrager, versoeckende eenige 

verbeteringe van sijn tractement wegen sijn dienst int Collegie huijs. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant wegen sijne 

extraordinarische voir desen aengewente moeijte ende goede diensten, eens met vijftich carels 

gulden uuit deser Stadt Camer in tempore te ontfangen. 

 

 

523. Den 16 Novemb(ris) aano 1638, fol.131vo. 

Alsoo de E: Johan Louwsen ende Gerrit Backer deser werelt sijn overleden, ende dat Anneken 

Reijnerts weduwe van wijlen Arendt Brandt bij missive de dato den 5 novembris anno 1638 in 

Amsterdam geschreven van eenen Achtbaeren Magistraet versocht heeft, dat in plaetse vande 

overledenen voorschreven haer momberen, den E: Lambert Roeloffsen wederom mochte 

geadiungiert worden de E: Johan Hoff soo ist dat Schepenen ende Raedt den voorschreven 

Johan Hoff tot een mede momber over de voorschreven weduwe van Arendt Brandt ende 

haere kijnderen, den voorschreven Lambert Roeloffsen geadiungeert ende daer tho oock 

geauthoriseert hebben. 

 

 

524. Den 20 Novemb(ris) Anno 1638, fol.132. 

Opte requeste van Trijntien Jans naegelatene weduwe van zaelige Jan Goeverts, versoeckende  
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consent om te moegen bewonen seeckere ledich staende woenincksken bij die Regiments 

Camer gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met dit versoechte 

woenincksken. 

 

 

525. Eodem die [20 Novembris 1638], fol.132. 

Opte requeste van Henrickien Jans naegelatene weduwe van zaelige Dubbelt Dreesen Stadts 

meijer opte Sticken, versoeckende wegen hare groote geleedene schade, soe durch het 

stormen ende invloeijngen der wateren als verdrencken der geseeijts, als mede durch dien 

haren voirschreven eheman overleeden is, dat haer Achtbaerheden het voirschreven arve de 

resterende huijrjaren geliven wederom antenemen, off andersints soe dat niet conde vallen 

haer te geliven te doene eenige discrete remisse aen hare beloefde landtpacht. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt het versoeck van suppliante in behoirlijcke deliberatie 

gelecht hebbende, conne niet verstaen anneminge van dit hijrinne verhaelde arve, maer wegen 

de groote geleedene schade, remitteren haer Achtbaerheden suppliante inde Camer vande 

Cameners Hardenberch ende Tengnegel t’achtentich carels gulden ende dan vervolgents aen 
ijder vande resterende pachtjaren gelijcke t’achtentich carels gulden. 

 

 

526. Den 21 Novemb(ris) 1638, fol.132vo. 

Opte requeste van Goosen Arents Stadt meijer opte Rijdthoop, versoeckende dat Remmelt 

Lubberts het arve daer hij op woent met consent van Schepenen ende Raedt de noch loopende 

huijriaeren mochte vermeijeren, blijvende eeven seer burgen voorde belooffde 

pachtpenningen die tegenwoordich burgen sijn. 

Was geapost: Suppliant wort gewilvaert in sijn versoeck, mits dat Remmelt Lubberts 

betaele het plackengelt daertoe staende. 

 

 

527. Den 22 Novemb(ris) anno 1638, folo.132vo. 

Opte requeste van Philips Pletser versoeckende een plaetsken van 13 off 14 voeten aende 

Stadts muihre bij ende naest de boeije van Engbert Hendricks Masschap, om aldaer te setten 

een boijcken tot berchinge sijner waehren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit het huijsken vande Roeper 

edoch alles tot revocatie van haer Achtbaerheden ende sal Thomas Berentsen in plaetse 

vandien genieten, een dael tot dartich stuivers des jaers van de geene soe dit huijsken coemen 

te gebruijcken. 

 

 

528. Den 29 Novembris anno 1638, fol.133. 

Opte requeste van Henrick Henricks van Warendorp versuickende eenich subsidie vermitz 

affsterven van sijn huisvrouwe ende met 2 onnosele kijnderen is blijven sitten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant uuit commiseratie met thijen 

golt gulden eens vande [verder leeg]. 

 

 

529. Den 4 Decembris Anno 1638, fol.133. 

Alsoe Roeloff Dirricks voir desen eenen Achtbaere Magistraet geoffereert heeft seecker  

boecks, soe ist dat hij desfals begunstiget worddt met twalff caerels gulden uuit het averschott 

van de Ecclesiastique Camer vanden E: Reijner Henricks te ontfangen. 
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530. Eodem die [4 Decembris 1638], fol.133. 

Tot versetth vant’ verongeluckte peerdt van Claes Sleeper hebben Schepenen ende Raedt hem 

op sijn versoeck begunstiget met thijn daler uuit het Ecclesiastique averschott vande  

E: Reijner Henricks camer te ontfangen. 

 

 

531. Den 8 Decembris Anno 1638, fol.133vo. 

Alsoe seecker praemschipper Clooster genaemt met sijn huisvrouwe in sieckte ende groote 

armode sijn vervallen, soe ist dat Schepenen ende Raedt haer eens begunstigen met thijn 

carels gulden uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer vanden E: Reijner Henricks te 

ontfangen, ende weeckelijck durch den rentmeester Dirrick Engberts Bisschop met een krone 

sal entrichtet worden. 

 

 

532. Eodem die [8 Decembris 1638]. Fol.133vo. 

Dewijle Frans Jurrisen een Achtbaere Magistraet heeft soecken te offereren het tweede deel 

vanden Christelijcken Ridder, soe om redenen goet gevonden is, niet te accepteren, soe ist dat 

haer Achtbaerheden ten respecte vandien hem begunstigen met vijff en twintich carels gulden 

uuit uuit het averschott vande E: Reijner Henricks camer te ontfangen. 

 

 

533. Den 15 Decembris Anno 1638, fol.133vo. 

Opte requeste van Johan Hermans Spaerler van Deventer, rijcke proevenier int Hellige 

Geestes Gasthuis te kennen gegevende questie te hebben met den kerckmeesters vant 

voorschreven gasthuis wegen eenige vervallene onbethalde huishuire. 

Was geapost: Sij gestelt in handen vande heeren provisoren omb die questie tuschen den 

suppliant ende en kerckmeesters inde vrientschap bij tho leggen. 

 

 

534. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.133vo. 

Opte requeste van Stijne Peters van Venloe versuickende omb Godes wille tho muegen  

bewoenen den cleijnen tijt haers levens. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen ende accordieren suppliantinne voor den 

tijt van twije irstcompstige jaeren met de woeninge vanden Belt, daer zije nu tertijt inwoent. 

 

 

535. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.134. 

Opte requeste van Derckgen Geertz alias Duijve Derckgen genaemt versuickende vermitz 

sijnen soeberen stadtz gelegentheit met eenige subsidie tot sijn onderholt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met ses carels gulden eens 

t’ontfangen vande heer Ernst van der Cuerbeecke als camener van deser Stadtz Ecclesiasique 

guederen. 

 

 

536. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.134. 

Opte requeste van Henrick Gisberts tijmmerman te kennen gevende mede in naeme sijns 

swager ende susteren alle tsamen kijnderen ende erffgenamen van haer zaeligen vader Gisbert 

Willems, hoe dat zije een cleijn huijsken, hoffgen ende weere bij St. Brigitten kerckhoff 

hebben liggen, beswaert met negen goltgulden jaerlix ende drije jaeren achterstant, 
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presentierende hetselve van die voorschreven beswaenisse de heeren ter handend tstellen mitz 

genietende een cleijne vande verbeteringe den hondert hierop betalende daeler. 

Was geapost: Indien supplianten toe mede vijnden het huisgen, hoff ende weere gaen 

bethaelt worden uuitganck der negen golt gulden jaerlix ende drije jaeren verloepen tho 

verlaeten, sonder eenige actie vande verbeteringe tho beholden ende willen Schepenen ende 

Raedt tselve annemen. 

 

 

537. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.134vo. 

Opte requeste van Trine Gerrijts weduwe van zaeliger Peter Stuijve te kennen gevende haren 

sooberen staet. 

Was geapost: Suppliante wort begunstiget met thijn golt gulden, die sij sal hebbne te 

ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Cuerbeeck. 

 

 

538. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.134vo. 

Opte requeste van Joest van Saijn, schoelmeester inde Bovenkercke, versoeckende 

begunstiget te worden met de leedige woeninge van Conderen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot vollenste van sijn huishuire 

met thijn golt gulden des jaers, ende dat om consideratien ende sonder consequentie ende dat 

ter tijt toe een woeninge vande Ecclesiastique camer wert comen leedich te staen, welcke 

voirschreven thijn golt gulden uuit de Ecclesiastique camer in tempore van tijt tot tijt sullen 

betaelt worden, waervan het eerste jaer toecomende Paesschen sal verschenen wesen. 

 

 

539. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.134vo. 

Opte requeste van Alert Rutgers, verseuckende dat hem uuitte vercoofte goederen van 

Foeijsien Otten moegen gevolcht worden, sijn achterstedige huijshuire. 

Was geapost: De Secretaris Breda wort geordonnert dese versoechte huijshuire den 

suppliant te laten toecomen. 

 

 

540. Eodem die [15 Decembris 1638], fol.135. 

Opte requeste vande erffgenamen van zaelige Judith Melchers int’ leven huisvrouwe van 
Mense Lamberts opten Oort, versoeckende dewijle Jenneken Dircks getrout aen Coert N. 

Ruijter soe absent is, te moegen treden tot distractie van des voirschreven zaelige Judith 

Melchers clederen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordere dat dese hijrinne verhaelde clederen ten 

overstaen van een Secretaris sullen moegen vercooft worden ende dat de portie van de 

penningen daervan procederende ende Jennegen Dirricks competerende in den Gerichte tot 

proffijt vande selffde sal gedeponeert worden. 

 

 

541. Den 18 Decembris Anno 1638, fol.135. 

Opte requeste van Lubbert Michels veerman anden Enck op Campervene ende Stadts meijer 

in die Noortwendige, versoeckende dewijle ex rei maiore eene seer groote waede geraeckt, 

ende dat suppliant die selve voir sijn contringent heeft helpen bedijcken tot over die vijff 

roeden, voir ellijcks roede bij die benaebuijrden over die 50 carels gulden betaelt sijnde die 

suppliant aen sijn vijff roeden alleenlijcken int’ geheel boven sijn vermoegen heeft voir sijn 
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gepachtede landt heeft gedraegen, op hoope van dat sijne Lantheren daerin solden gelieven 

een gunstich insien t’hebben, versoeckende dat dese sware costen hem ter discretie aen sijne  
noch schuldige Landtpachten te moegen valideren off ergoet te doenne. 

Was geapost: Schepenen ende Readt het rapport vande heeren Cameners hijr op verstaen 

hebbende remitteren den suppliant van sijn pacht den tijt van vijer jaren, in ijder camer 

veertich carels gulden waervan de eerste veertich carels gulden inde camer de anno 1635 

sullen gecortet worden ende soe vervolgents totte voirschreven vijer jaren toe. 

 

 

542. Eodem die [18 Decembris 1638], fol.135vo. 

Opte requeste van Dr. Arnoldi Henrici, latinsche meijster tho kennen gevende dat hij vermitz 

des moeders sobre stadtz gelegentheit deselve tmeerendeel van sijne middelen ende gagie die 

doch geringe is  moet sustenwes ?, versuickende derhalve eenige verbeteringe sijnes jarelixen 

tractamentz. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten respecte vant onderholt 

sijns moeder, soo lange die moeder bij den levent sal sijn met vijff ende twijntich golt gulden 

jaerlix in twije termijnen als Pasen ende Michaelis verschijnende waervan het irste termijn 

Paschen irstcomende vande heer Camener indertijt desen Stadt Campens exclesiastique 

guideren ontfangen sal worden. 

 

 

543. Den 29 Decemb(ris) Anno 1638, fol.136. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonneert dat uuit het averschott vande Ecclesiastique 

Camer vanden Ed: Arent Sloot uuitgekeert sullen worden aen Mr. Jan Herms van Hattem de 

somma van ses en t’negentich carels gulden capitael, tot profijt van Gerritgen ende Albertgen 
Gerrits op interesse te leggen ende te laten voirtgaen ende het voirschreven capitael deselve 

niet te laten toecomen, als met kennisse van haer Achtbaerheden welcke voirschreven beijde 

kinderen voir desen, in deser Stadts werckhuijs verpleecht sijn geworden ende onder conditien 

bij den voirstaender vant’ werckhuijs souden comen te overlijden, de voirschreven 96 gulden 
tot profijt vant’ werckhuijs souden verbliven, averst daer uuitgaende dat haer de voirschreven 

96 gulden souden gerestitueert worden, dewijle nu het voirschreven werckhuijs gedissolveert 

ende die voirschreven kinderen in leven sijn ende mede daeruuit gegaen sijn over sulcks 

geordonnert als voirschreven dat de voirschreven kinderen de voirschreven 96 gulden 

wederom sullen hebben te geniten in maniren hijr voiren is vermelt. 

 

 

544. Eodem die [29 Decembris 1638], fol.136vo. 

Opte requeste van Wolter Willems op ten Enck te kennen gevende ende claegende dat hem 

verleden soemer groote schaede toegebracht is int vergraeven van een stucke landes inde 

vrijheit deser Stadt Campen aver die Reeve tegens die nije waede gelegen ende dattet selve 

landt gebracht is int gebiet van Campervene tot reparatie tot des Noortwendigen dijck, soe nu 

het gerichte ende jurisdictie deser Stadt vant gebiet ende kerspel Camperveene seperate ende 

diversche gerechticheit bijnth ende eene iegelicke plaetze haere besondere limieten heft mitte 

gewoenlicke lasten  die oock supplianten als eijgene van dit vergraven ende verbrachte landt 

uuitte eene jurisdictie inde andere, aende Stadt Campen altijtz neffens andere eijgeners ende 

grontheren in desen Stadt vrijheit uuitgekeert heft ende gedragen, als doet deswegen suppliant 

Wolter Willems hartelicken bidden dat U edele gunstichlicken gelieven moechte den 

suppliant te asistieren met eene troistelicke ordre ende behulplicke middels dewelcke 

handtbiedinge hem den gehelene schaeden versettet ende verbrachte gront ten goede Uwe 

edele discretie vergoedet moechten worden. 
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Was geapost: Suppliant sal sich hebben te addresieren anden E: Reijner Henricks 

dijckgreve van Campervene omb ten averstaen van dijckgreve ende heijmraeden vande  

Dronterlanden met den suppliant wegen sijnen geledene schaeden int affgraven van een 

stucke landes in desen Stadts vrijheit aver die Reeve gelegen tot maeckinge vande waede inde 

Noortwendige gecomen in conferente gecomen ende eenichsints dewelcke den supplianten 

daervan vergoedinge te doene ende afdracht te maecken. 

 

 

545. Den 4 Januarij Anno 1639, fol.137. 

Opte requeste van Gerrigen Berents weduwe van Albart Sweertz tho erkennen gevende dat sie 

vermitz lanckduirige kranckte van haere olderen ende mede sittende met vijer vaderloose 

cijnderkens, nijet wel te weten dorch den  tijt te commen, derhalven versuickende ende 

ootmoedich bijddende van sodaene vijffte halve [4 ½] goltgulden als de Ecclesiastique Camer 

in drije jaeren ten achteren is uuit Jurriens Bruijdegoms huis haer incombierende competeert 

te bethalen uuit sunderlinge gratie te remittieren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remittieren tot behoeff van suppliantinne die drije 

verloepene jaeren renthen, ijder jaer vijfftenhalven [4 ½] golt gulden volgens dit haer 

voorschreven versuick ende sulx uuit sunderlinge gratie ende compasie. 

 

 

546. Den 8 Januarij 1639, fol.137. 

Opte requeste van Dirrick Janssen biervoerder versoeckende vermits sijne indispositie ende 

openen seeren arm, met een jaerlijcks subsidie vertroostet te moegen worden. 

Was geapost: Suppliant wort begunstiget met thijn golt gulden eens, welck hij sal hebben 

te ontfangen uijt deses Stadts Campens Camer. 

 

 

547. Den 5 Februarij anno 1639, fol.137vo. 

Opte requeste van Engeltien Veene versoeckende dat sije int’ lopende jaer tractements waer in 
haer zaelige moeder gestorven is mocht gecontinueert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne mit het loopende jaer 

tractements, waerinne haer zaelige moeder gestorven is. 

 

 

548. Den 9 Februarij Anno 1639, fol.137vo. 

Opte requeste van Henrick Sijmons versoeckende eenich subsidium in sijnen soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijff en twintich carels 

gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Cuerbeecke te ontfangen. 

 

 

549. Eodem die [9 Februarij 1639], fol.137vo. 

Opte requeste van Jan Herms versoeckende eenige asistentie in sijn armoede. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uuit de Ecclesiastique Camer 

vanden E: Cuerbeecke met thijn carels gulden. 

 

 

550. Eodem die [9 Februarij 1639], fol.137vo. 

Opte requeste van Sijmon Jans pompemaecker en [wijlemaecker] ende Felicke Thijmens 

weduwe van zaelige Henrick Alberts als mede burgen voir Gerrit Jans op Pijpers Sant, 

versoeckende remissie vant’ geene supplianten in qualite noch schuldich sijn in de Camer van 
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dese Stadt de anno 1629 ter respecte sije supplianten groote schade bij de voirschreven 

burchtocht hebben geleeden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren supplianten ex  speciali gratia t’samen 
hondert en vijff carels gulden soe haer in deser Stadts Camer de anno 1629 sal valideren ende 

te goede comen ende dan ijder voir de helfte. 

 

 

551. Eodem die [9 Februarij 1639], fol.138. 

Opte requeste vanden E: Henrick Gerrits Spirinck ende Gerrit Havercamp als momberen over 

Gerrit Jans, die soene van Jan van Campen, soe nu een geruijme tijt uuitlandich is geweest 

sonder te connen vernemen off hij levendich ofte doot is, versoeckende dat haer georloft sije 

van alsodanige 220 golt gulden als onder haer wegen die voornoemde Gerrit Jans berustende 

sijn, op Jan ter Steegen huijs weesende swaeger van den voornoemde Gerrit Jans te moegen 

dootvesten 110 golt gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat supplianten dese hijrinne verhaelde 

hondert en thijn golt gulden tegens een behoirlijcke jaerlijckse renthe op dit hijrinne 

gementioneerde huijs ende arve sullen moegen doen verzegelen, doch dat supplianten wel 

verdaecht sijn, om te letten off Jan ter Steege cessie vant’ meer gemelte huijs heeft becomen 

ende volcomen eijgenaer daervan is. 

 

 

552. Den 22 Meert anno 1639, fol.138. 

Edele, Erentveste, hoochgeleerde, vroeme, wijse, seer voorsienige heeren Burgemeesteren 

Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Doen seer reverentelijck vertoenen die Gildemeesteren inder tijdt ende t’ gemene Gilde vande 

corvemaeckeren alhijer, datter daegelijckx indie twijchandelinge ende den bant vandien int’ 
ontfangen, ende uuijt leveren den twijges, grote ende schadelicke misbruijcken van ende 

disorderen incruijpen waerdoor de neeringe vermindert ende den vreembde coopluijden 

uuijtgebeten worden, die onse Stadt wegen quaeden bant niet ontfangen ende uuijtleveren 

voor bij trecken tot onderganck nijet allene nae vant’ gemeene gilde het voelcke neffens 

andere gilden alle burgelijcke lasten ende swaerincheiden is draegende, waer oock tot verderft 

van die neerige die in allen manieren behoort gevordertt te worden om goede welstants wille, 

tot voorcoominge dan, ende opneminge deser misbruijcken, in den bant vallende, soo over 

den ontfanck als uuijtleveringe des tweiges in tijts dient bij U Ed. geremedieert te worden 

ende tot dien einde hoogen noodich is, datter bij U Ed. een seeckere beedichde gildebroeder 

mochte worden gestelt, die den bant gaede slae ende opsicht daer over neme, soo over den 

ontfanck als weder uuijtleveringe daermede die goede neringe alhijer van tijdt tot tijdt moege 

beteren, ende den coopman sich nijet en hebbe te beclaegen over den quaeden bant vanden 

groenen twiegt. 

Wat nu belangt den witten gescholden twijch is mede hooge noedich tot vergoedinge van alle 

frauden ende wan leveringe dat die opsienders des bants mede becoeme last ende ordre den 

witten bant mit het Stadts teecken inte branden ende tijken op dat alle twijchhandelaers ende 

die gildebroederen van goede ende oprechte volcoemene bant ter meerder verseeckert moegen 

weesen, ende door dese twee middelen die neeringe alhijer weder opgerichtet, oock alle 

vreembde coopluijden angelechet worden, ende vergoedet werde door t’ Stadts wapens 
opbranden dat den witten bandt in andere steden onder schijn van dese nijet naegebonden 

worden als veel tijdts te onrechte wordt gedaen. Desen versoeche het Gilde dan seer 

nootlijcken wesende doen die Gildemeesteren het selve aen U Ed. nochmaels eerbidelijcken 

praesenteeren op hope van gunstige wilvaernige ende remedie in die merge deses ende anders, 

mits dat oock andere twijchandelers bijnnen dese Stadt, soo nijet en bent int’ gilde, deser bant 
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voor soo nijet en bent int’ Gilde, desen bandt voor al mede onderworpen moegen sijn: 

blijvende den groenen bant op sijn olde voet ende die witte gebrandet des doende 
In marge: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten haer versoeck, en sullen supplianten een bequaem persoon 

moegen praesenteeren, welck bij haer Achtbaerheden naer verding voor het brandern ende sijne opsicht beediget sal worden. 

Actum in senatu den 22 den Marti 1639. 

 

 

553. Den 30 Martij Anno 1639, fol.139. 

Hebben Schepenen ende Raedt eenige exulanten uuit den Overpalth ende Marche Graffschap 

Bareijt, vereert met vijer Rijckxdalers, uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Cuerbeecke te 

ontfangen. 
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Swijnleger, t’    438. 

Swoll     13, 45, 269. 

Turkijen    500. 

Urck     475. 

Veluwe    150. 

Venepoorte    82, 111, 112, 134, 231, 289, 513. 

Venloe     534. 

Vispoorte    133. 

Vleeschhuijs, het   154. 

Vloetdijck    26, 36, 60, 62, 300. 

Vollenhoe    225, 226, 270, 330. 

Vranckrijck    345. 

Vulvoers waede   498. 

Waegenhuijs, Stadts   80. 

Waerne, erve t’   361. 

Warendorp    528. 

Weerden, op de   314, 427. 

Weertges, de    117. 

Welle, die    324. 

Wesep     147. 

Wesop     167. 

Westindien    367, 432. 

Wilsem    104. 

Wirdingen, erve   261, 397. 

Witte Cruice, het   124. 

Zuijteinde, t’    100. 

Zwebruggen    348. 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

Accijskelder    354. 

Apotheke    45. 

Armencamer    127, 155, 263, 277. 

Banck van Lehninge   470. 

Belt, den    534. 

Bieraccijs    400. 

Boede     284. 

Bovenkercke    338, 466, 538. 

Bovenschoele    339. 

Bovenuhrwerck   431. 

Brantmeesterschap   84. 

Broederkercke    24, 109, 338, 350. 

Brouwerij de Witte Leeuw  470. 

Brouwerij    36, 68, 75, 99, 103, 116, 173, 222, 288. 

Bruggewerck, Stadts   297. 

Buitenkercke    24, 33, 109, 120, 499. 

Buitenuhrwerck   431. 
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Busse, die    64. 

Cellebroedersvendel   335. 

Christelijcken Ridder, den  532. 

Collegiehuijs    522. 

Corps de Guardes   343. 

Costersampt    312, 514. 

Dootgravererschap   499. 

Eeckmoele    48. 

Fortificatiewercken, Stadtz  245. 

France schoele   332, 350. 

Francoise gemeente   248. 

Fransche kercke   312, 514. 

Fransche soldaten   293. 

Gasthuijs, H. Geest   22, 533. 

Gasthuijs, St. Geertruijden  4, 7, 67, 172, 240, 289. 

Gasthuijs, Stadts   147, 305, 341. 

Gereformeertde religie  81. 

Gilde, Corvemaeckeren  552. 

Gilde, metselers   246. 

Gilde, schoemakers   343. 

Gilde, smits    282. 

Gilde, steenhouwers   246 

Gilde, wevers    64. 

Groffsmedenampt   520. 

Haetlander meule   164. 

Heilige Geesen uhrwerck  431. 

Hoefftsmedenampt   520.   

Holtcoopmanschap   80. 

Hooftgelt, t’    425, 426.   

Hooftmanschap   359, 445. 

Kercke tot Dwingeloe   49. 

Kercke van Oitmerssim  54. 

Kercke van Schenckerschanse 122. 

Kercke, St. Agnieten   336. 

Kinderwerckhuijs   165, 168. 

Lantschapscijsen   366, 443, 496. 

Latijnsche schole   265, 280, 351, 429. 

Lijnbaan    34. 

Olimoele    146, 241, 283. 

Pausdom, het    81. 

Plantagie van wijngaerden  292. 

Raedeskuer    374. 

Rame, droog    473. 

Regiments Camer   51, 524. 

Rixmunte    334. 

Saetwaege    112. 

Scholde, Stadts   150. 

Stadts Campen wapen  91. 

Stadts Landerien   102. 

Stadts wapen de dree toorens  184. 
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Tromslagersampt   335. 

Turfmeterschap   98, 305, 463. 

Uurwerck, Stadts   264. 

Veer van Sevelingen   454. 

Vischerie, de    234. 

Vullemeule    276, 465. 

Waege, de    231. 

Watermole    485. 

Weeshuijs, Arme   388. 

Weeshuijs, Stadts   132, 139, 162, 178, 188, 319, 356, 358, 369, 395, 423. 

Werckhuijs, t’ Stadts   252, 383, 543. 

Wijnneeringe    518. 

Wilsems vicarie   104. 

Wolffs Vergaederinge  171. 

Wolleweverij    398. 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

Armen bediner  310, 369. 

Assaieur   41, 334. 

Backer    36, 163, 165, 274, 292, 372, 390, 432. 

Barbier   371. 

Bediende   76, 155. 

Beltvaeder   517. 

Bevelhebber, burger  519. 

Biervoerder   481, 546. 

Binnenmoeder   165, 168. 

Binnenvader   165, 168. 

Boeckdrucker   510. 

Boode    158, 191, 418, 439, 490, 499. 

Brantmeester   84. 

Brouwer   103, 116, 146, 189, 213, 222, 240, 288, 302, 304, 329, 345, 360. 

Brouwer, Stadts  476. 

Bruggeman   278, 430, 516. 

Bussemaecker   431. 

Caegeschipper   360. 

Camenaer   5. e.v. 

Captein   242, 349, 335, 355, 428, 502. 

Carveelschipper  205. 

Cellemonnick   177. 

Chirurgin   12, 64, 503. 

Clavigerschap   195. 

Cleermaecker   88, 97, 110, 240, 248, 360, 399, 514. 

Coeckenbacker  33, 91, 427. 

Commissaris   32, 251. 

Conrector   183. 

Constapel   12, 86, 202, 275, 353, 469. 
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Coopluijden   552. 

Corvemaeker   20, 116. 

Coster    109, 248, 312, 514. 

Cranckbesoecker  269. 

Dachhuijrder   463. 

Dienaer   138, 159, 508. 

Dijckgreve   156, 157, 213, 430, 493, 544. 

Dikke biervoerders  108. 

Doctor    435, 452. 

Doctor , Medisch  66, 143. 

Dominé   3, 8, 14, 28, 31, 43, 60, 93, 138, 159, 181, 200, 227, 326, 364. 

Dootgraever   246, 499. 

Drapenier   52, 224. 

Duffelmaecker  271, 303. 

Dunne bijervoerder  235. 

Gerichtsdienaer  166, 302, 310, 321, 328, 355, 365, 443, 451, 494. 

Gesel    64. 

Gildebroeder   552. 

Gildemeester   64, 271, 282, 303, 343, 552. 

Glasemaecker   79, 211, 368, 370, 371, 402, 459. 

Grofsmit   70, 520. 

Heijmraede   156, 157, 213, 493, 544. 

Hoeffsmit   470, 480, 520. 

Holtcooper   33, 80, 146. 

Hooftluijden    32 e.v. 

Immaener   177, 252, 352, 425, 509. 

Joffer    242, 243, 251, 262, 409. 

Joncker   242, 251, 333, 409, 494. 

Kerckmeester   147, 289, 533. 

Knecht    64, 271. 

Knoopmaecker  69. 

Koijer (kooiker)  272. 

Koster    24. 

Kuiper    420. 

Laeckenmaecker  465. 

Laeckenmeester  408, 465. 

Leerjongen   64. 

Licentiatus   238. 

Lieutenant   171. 

Linnenwever   64, 78, 358. 

Magistraet   3. e.v. 

Maioer    32. 

Medicinae doctor  15, 66. 

Meester van de Swepe 263. 

Meester   271. 

Meijer    4, 5, 11, 47, 49, 57, 74, 117, 147, 153, 156, 157, 166, 230, 232,  

254, 314, 330, 361, 389, 390, 404, 420, 424, 427, 448, 451, 493, 

504, 507, 515, 525, 526, 541. 

Meijersche   100, 314, 483. 

Merckmeester   385. 
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Messemaecker  184. 

Metselaer   26, 155, 187, 214. 

Mullenaer   23, 189, 415, 513. 

Muntergeselle   432. 

Muntmeester   13. 

Onderluijden   343. 

Ondermeester   265, 280. 

Opsiender   64. 

Organist   175, 190, 374, 446. 

Pachter   443, 496. 

Pannebacker   212. 

Pompemaecker  550. 

Potgieter   300. 

Praemschipper  531. 

Predicant   3, 28, 30, 43, 138, 175, 223, 247, 349, 410, 412, 434, 435, 438,  

    475. 

Predicant, fransche  93. 

Procureur   238 

Proevenier   533. 

Professor   10. 

Proponent   6. 

Proviseur   67, 147, 155. 

Provoost   9. 

Rector    25, 410. 

Rentmeester   270, 293. 

Rittmeester   241. 

Roedendrager   113, 418, 522. 

Roeper    527. 

Ruijter    540. 

Schaffer   271. 

Scheepstimmerman  41. 

Schepen   443. 

Scherprichter   142, 516. 

Schipper   37, 96. 

Schoemaecker   163, 173, 209, 343, 345, 378, 427, 447, 519. 

Scholtus   242, 459. 

Schoolmeester   18, 219, 226, 338, 339, 466, 538. 

Schoolmeester, franchoise 95, 180, 236, 332, 350, 351. 

Schoolmeester, Latijnsche 373, 429, 542. 

Schriver   111, 112, 293. 

Schulte bij naechte  384. 

Schultis   151, 400. 

Secretaris   59, 64, 192, 329, 357, 372, 392, 424, 427, 438, 451, 465, 519, 

    539, 540. 

Segelmeester   408. 

Sieckentrooster  371. 

Slachter   41. 

Sleper    253, 315, 405, 530. 

Slotemaecker   419. 

Smit    34, 45, 193, 282, 380. 
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Soldaet   15. 

Spaniaert   81. 

Speelman   374. 

Spinner   38, 129. 

Stratemaecker   185, 186, 296, 328, 379, 491. 

Taffelhouder   470. 

Timmerman   85, 131, 393, 437, 536. 

Tinnegiter   33. 

Tollenaer   107. 

Touwslager   34, 134. 

Trijpwercker   217. 

Trommeslager   335, 461.    

Turfdraeger   84. 

Turfmeter   98, 305, 463. 

Twijchandelers  552. 

Uuirwercksteller  22, 264. 

Vastbander   237, 484. 

Veerman   150, 205, 541. 

Verwer   309. 

Visser    39, 76, 234, 299, 377. 

Voerman   283, 390 

Voorsanger   18,120, 281. 

Vroedvrouw   136, 225, 226, 475, 491. 

Waegemeester   134, 513. 

Weesevader   160, 165, 168, 301. 

Weesmeester   300, 395. 

Wever    398. 

Wieldraeijer   154, 196. 

Wijelemaecker  5, 550. 

Wijnproever   443. 

Wollespinner   276. 

Wullemaecker   50. 

Wullewever   320. 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

Accijs    - Verbruiksbelasting, tol of impost.   - 

Accomoderen   - Het zich schikken naar de omstandigheden. 

Actum in senatu  - Behandeld in de raad. 

Adharenten   - Aanhangende, aanhanger. 

Advenant   - Overeenkomste bij gevolg. 

Advers    - De tegenpartij. 

Afvredigen   - Omheinen, afrastering of schutting plaatsen. 

Alieneren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Annarum ad studia   - Jaarlijks honorarium. 

Appoinctement  - Beschikking, overeenkomst. 

Apprehentie   - Gevangenneming, hechtenisse, vatten. 
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Arithmetice   - Rekenen. 

Assaieur   - Keurmeester, rijkscontroleur van het gehalte van goud 

     en zilver. 

Attestatie   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 

Augmenteren   - Vergroten, vermeerderen. 

Behaeftet   - Besmet met: 

Beneficie   - Begunstigd. 

Bestemoeder   - Grootmoeder. 

Bestevaeder   - Grootvader. 

Bestialen   - Dierlijk, beestachtig, het vee. 

Bijster eijnde dijck  - Woest, vervallen, in slechte staat, niet onderhouden. 

Blaedinge   - Opbrengst. 

Boede, Boeije, Boeitgen  - Schuur. 

Boijcken    - Schuur. 

Busse, die   - Verzekering bij o.a. ziekte. 

Caedijck   - Overlopdijkje. 

Camenaer   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Carveel   - Oude naam van een klein, betreffende snelzeilend  

     schip in Spanje, Portugal en elders. 

Cause    - Veroorzaken, beschuldigen. 

Cautie    - Zekerheid. 

Change   - Belasten. 

Clavigerschap   - (Sleuteldragend), conciërge, m.n. van een gymnasium. 

Coeleste ornamentum  - Hemelsch sieraad. 

Collatie   - Het vergelijken van een handschrift met het oorspronke- 

     lijk. 

Commeken   - Een doorlaat. 

Commiseratie   - Erbarming, deernis. 

Competerende   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comportement  - Handel en wandel. 

Compromissarien  - Minnelijke schikkingen. 

Conformite   - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid. 

Consent   - Toestemming, vergunning. 

Consenteren   - Toestaan. 

Consideratie   - Toegeefelijkheid, inschikkelijkheid. 

Constapel   - Zorg dragen voor het geschut. 

Contenteren   - Tevredenstellen, genoegen doen. 

Contingent   - Verschuldigt aandeel. 

Contragieuse   - Tegenstelling. 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Contringent   - Verschuldigt aandeel. 

Coram    - In aanwezigheid van, ten overstaan van. 

Cortegarde   - Verdedigingswerk. 

Cuert     - Keuren van o.a. rekeningen. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

De facto   - Feitelijk, metterdaad. 

Debucir   - Voorschieten, uitbetalen. 

Deliberatie   - Beraadslaging, overleg. 

Demna    - vervolgens. 

Dependenten   - Afhankelijkheden. 
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Dermeninge    - Van mening is. 

Desolaet   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Differeren   - Verschillen. 

Difficulteren   - Niet accoord gaan. 

Dilapidatie   - Verkwisting. 

Dispositie   - Beschikking. 

Dissimulatie   - Verheimelijking, het verbergen van gebreken, veinzerij. 

Dissolveren   - Losmaken, uiteen doen vallen, ontbinden, scheiden. 

Distractie   - Verstrooiing, vervreemding. 

Distraheeren   - In het klein verkopen. 

Doeijt     - Duit. 

Doleance   - Beklagen, klachten. 

Doleren   - Beklagende. 

Drapenier   - Lakenbereider. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Eheluijden   - Echtgenoten. 

Ex rei maiore   - Door een grote ramp. 

Exempelairicken  - Ten voorbeeld van anderen gestraft. 

Exempt   - Uitgenomen, onttrokken. 

Exgratia   - Uit dankbaeerheid. 

Expensen   - Uitgaven. 

Exspireren   - Aflopen, beëindigen. 

Extraheren   - Uittreksel maken 

Extraordinaris   - Buitengemeen, buitengewoon. 

Exulanten   - Ballingen. 

Faulte    - Gebrek aan beter. 

Faveur    - Ten gunste van: 

Favorabel   - Ten voordeele van. 

Frontiren   - Grenzen. 

Gagie    - Wedde, huurloon, huur, winst, bezolding. 

Gave Godes    - De pest. 

Geadiungeert   - Als adjunct of helper toevoegen, ‘zich voegen bij’ 
Geallegeert   - Aangevoerd. 

Gecoren    - Gekozen. 

Gedestrueerd   - Vernietigd. 

Geexhibeert   - Overleggen, vertonen. 

Geeximeert   - Af-, uitzonderen, onttrekken aan. 

Geimpugneert   - Bevechten, bestrijden. 

Geiniugeert   - Toegevoegd, opgelegd. 

Gemolesteert   - Overlast aan doen. 

Gepraefereert   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Gepraevenieert  - Voorkomen.  

Geprocreert   - Verwekken. 

Gerelaxeert   - Ontslaan. 

Geseeijts    - Het gezaaide zaad. 

Gesuppleert   - Aangevult, toevoegen om voltallig te maken, bijbetalen,  

     bijpassen. 

Hastige sieckte   - Kanker. 

Historia pontificum  
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Romanorum  - Historie over de pausen van Rome (van Petrus tot 

    Urbanus de 8
ste

).  

Hosemaecker   - Kleermaker. 

Immaener   - Invorderen van pachten en schulden. 

Immisceert   - Inmengen, ondermengen. 

Impotent   - Onmachtigheid, onvermogen. 

In tempore   - Op het juiste moment. 

Incombierende  - Overeenkomende. 

Indiscommodieren  - Ongelegenheid, ongemak, ongerief. 

Inductie   - Gevolgtrekking, besluit, slotsom. 

Innocente   - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 

Interdictie   - Verbod. 

Intituleren   - Betitelen, de titel geven van -. 

Joannis   - 24 Juni. 

Koijer    - Kooiker. 

Lexicon Craecum  - Grieks woordenboek 

Licentiatus   - Bezitter van een academische graad. 

Liggel     - Liegen. 

Loopen   - Publieke doorgangen op de vismarkt tussen de  

     viskramen. 

Manck    - Samen 

Mandeelich   - Gemeenschappelijk. 

Manderen   - Bevelen, bevel doen,  last geven. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Menagie   - Op zijn voordeligst, met omzigt, zuinig zijn. 

Mentioneren   - Melding maken van - , 

Michaelis   - St. Michiel, 20 September. 

Missive   - Brief, officieel schrijven. 

Modest   - Zedig. 

Moeije    - Tante. 

Mora    - In gebreke of verzuim blijven. 

Morgen landes  - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Mortis causa   - Ter oorsake van de dood 

Moverende   - Roerende, bewegende. 

Mudde    - Inh. Maat van 1 hl. = 100 ltr. 

Notoire   - Algemeen bekend, openbaar. 

Occasie   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 

Oculaire inspectie  - Zelf ondernomen onderzoek. 

Odersunster   - Ook andere.  - 

Offereren   - Aanbieden, toedienen. 

Paeijen    - Betalen. 

Passaiers   - Voorbijgangers. 

Pene     - Boete 

Pensie    - Uitkering uit de opbrengst van o.a. land die aan een 

     ander is verschuldigd, jaargeld. 

Petri    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 

Petri ad Cathedram  - 21 Febr. dag voor St. Petrus. 

Ponderende   - Overwegen. 

Pont groot   - Bedrag van 6 gulden = 120 stuivers. 
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Praedecessor   - Ambtsvoorganger. 

Praefixen   - Voorbestemming, voorbepaling. 

Praeiudice   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 

     schaden. 

Praetensie   - Aanspraak, eis, vordering. 

Pretenderen   - Beweren, voorwenden. 

Princepalijck   - Lastgever, volmachtgever. 

Priseeringe   - Waarderinge. 

Prodigale   - Verkwistend. 

Proevener   - Kost en inwoning in een gasthuis hebbende. 

Proponent    - Aankomend Dominé. 

Quinta classis   - Vijfde klas van de Latijnsche school. 

Quote    - Aandeel. 

Rebursement   - Vergoeden, het bedrag van de koopprijs en kosten 

     betalen. 

Recognitie   - Akte van erkenning. 

Recommendatie  - Aanbevelen, aanprijzen. 

Recompens   - Vergoeding. 

Recuparatie   - Wederkrijging. 

Refugium   - Toevlucht. 

Regarde   - Ten verzoeke. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 

Resolveren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Resorteren   - Behoren. 

Responsabel   - Verantwoordelijk, aansprakelijk. 

Retranchement  - Wal of verschansing in het openveld. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Roede    - 16 voet. (Voet is 11 duim). 

Sanctus hilarius  - Heilige opgewektheid, vrolijkheid, blijheid, hilariteit. 

Satisfactie   - Voldoening, naar tevredenheit. 

Schepel   - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 

     10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel 

     weite c.q. rogge kan bezaaien. 

Scholde    - Platbodem. 

Sluckerien   - Sluikheid, slimmigheid. 

Stakettinge   - Hekwerk. 

Stilo novo    - Nieuwe stijl. 

Strepelken   - Strookje land. 

Sub beneficio inventarij - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Subieren   - Zich onderwerpen. 

Succederen   - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Sufficiente   - Toereikendheid. 

Sunstes    - Ook, andere. 

Supercederen   - Aflaten, nalaten. 

Supper plus   - Overblijvende hoeveelheid, rest, restant. 

Susteneren   - Onderhouden. 

Sustentatie   - Onderhoud. 

Taffel     - Bank van lening. 

Tanquam tertia persona - Als derde persoon. 

Theses    - Stelling, academisch proefschrift. 
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Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 

Trijpwercker   - Bewerken van fluweelachtig weefsel bestaande uit een 

Grondweefsel van linnen of katoen en een pool van wol 

(meestal geitenhaar), ook genoemd: velours d’Utrecht: 
stoel-zittingen van trijp. 

Tucheren   - Betrekking hebben op: 

Ut supra   - Als tevoren. 

Uxor     - Vrouw. 

Vacerende   - Een ambt, post of betrekking openvallen. 

Valideren   - Als betaling toegekend worden.  

Vastbander   - Vatbinder, peiler van accijnsen. IJken der maten en  

     tonnen. 

Vertoch   - Zonder bezwaar. 

Vicaris    - Plaatsvervanger, ieder die een ambt of bediening van de 

     eigenlijke titularis waarneemt. 

Viturtibus   - De deugden. 

Vredinge   - Erfafscheiding. 

Weme    - Pastorie. 
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