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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 G.    30 Jun. 1664 – 24 Okt. 1670.  Inv. nr. O.A. 197. 

 

 

 

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 Peter Bakker, 

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

hartelijke dank. 

 

          Jan van Hulzen. 
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Nederlandse Taal. 

 

 

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

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

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

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

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

Nederland gesproken werden. 

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

Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 

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

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

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

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

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

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

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

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

machthebbers dat doen. 

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

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

Bovendien kon het ‘gewone volk’ zich geen boeken permitteren, die waren op dat moment 

veel te kostbaar. Dit verandert door de uitvinding van de boekdrukkunst. Schrijvers kregen 

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

algemeen toegankelijk te maken, moest er nu een ‘echte’ standaardtaal komen. Langzaam 

maar zeker verschijnen er grammatica’s met daarin expliciete aandacht voor de spelling. Deze 

spelling werd echter niet officieel vastgelegd. Daaraan ging nog wat vooraf: de opbouw van 

de standaardtaal. 

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

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

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

vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 

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

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

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

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

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

streng toegepast in de schrijftaal. 

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

namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 

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

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

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

werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 

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

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

bijvoorbeeld een duidelijke grammatica komen. Het beroemdste voorbeeld van zo’n oproep 

tot verheerlijking is de proloog van de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584, 

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

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

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

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

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

voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 

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

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

een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 

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

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

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

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

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

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 

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

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

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

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

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

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

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

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

door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 

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

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

Zaturdag. 

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

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

Nicolaas Beets (1814-1903). Hun felste kritiek bestond eruit dat ze de ‘eenparigheid’ 

(eenheid) van de spelling, die de overheid juist zo graag wilde, een ‘uitvinding van de duivel’ 

vonden. Ze moesten niets hebben van een van boven opgelegde spelling. Bilderdijk schreef 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 

taal (WNT) in 28 delen. 

Voor zo’n uitgebreid woordenboek was een universele spelling nodig. En daar ontbrak het op 

dat moment aan. Door de conflicten tussen Siegenbeek en Bilderdijk, was er op het gebied 

van de spelling een kloof ontstaan. Het ‘gewone’ volk schreef zoals Siegenbeek hun dat 

voorschreef, maar literaire schrijvers weken daarvan af en spelden volgens Bilderdijk. In de 

nieuwe spelling moest er daarom een balans worden gevonden tussen deze twee groepen. Een 

dergelijke spelling verscheen in 1863. De Vries en Te Winkel presenteerden hun werk onder 

de titel Grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het 
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aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Ook zij wilden net als Siegenbeek, niet teveel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bod. 

Opvallend is dat België de nieuwe spelling vrijwel onmiddellijk accepteert. Al 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. 197. 1664 – 1670.  

 

 

1. Den 3 Junij 1664, fol.1. 

Opte requeste van Jan Gerrijtsen Nieuenhuijs ende Cornelis Stubbe voor haer en haere 

huijsvrouwen, ende erffgenaemen van haer zaelliger vader Henrick Bisschop versoeckende 

dat de momberen van haere noch onmondige suster en broeder Steven Bisschop en Jan van 

Tongeren verweijgeren de portie der vaderlijcke, haer competerende goederen, haer te 

ontrichten, met versoeck, dat die daer toe mogten worden gelastet. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden ordonneren de mombaren en 

supplianten haer quota van de vaderlijcke erffenisse te ontrichten. 

 

 

2. Den 8 Julij 1664, fol.1. 

Is de weduwe van wijlen de Heer Burgermeester Hel begunstigt met 50 caroli gulden  

t’ ontfangen uijt het overschot van de Ecclesiastique camer van de Heer Burgermeester 

Eeckholt. Gelijk de weduwe  van zaliger Geerloff Maurits uijt het selve overschot is 

begunsticht met teijn goltgulden.  

 

 

3. Den 11 Julij 1664, fol.1vo. 

Op te requeste van de weduwe van zaliger Dirck Sweertsen versoeckende dat Toenis 

Helmichsen Backer in plaets van haer overleden eheman mochten werden geauthoriseert om 

het erffhuijs van Bartelt Twent te helpen redden, en de onverdeelde parceelties lant te 

vercofen, 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Toenis Helmichsen Backer in plaets van 

zaeliger Dirck Sweertsen, om de nog onverkofte parcelen van het erffhuijs van zaeliger 

Bartelt Twente mede te helpen vercopen en denselven boedel mede te helpen redden. 

 

 

4. Den 16 Julij 1664, fol.1vo. 

Opte wedersijts overgegevene requeste van joncker Henrick van Leeuendal, en de joncker 

Gerhardt Vaagt en Rodolph van Twickelo als momberen van des selfs Leeuendals kinderen, is 

provisionelijck verstaen dat hij Leeuendal mergen de originele brieven van de goederen bij 

wijlen de weduwe Ittersum de kinderen naergelaten, en van welcke Leeuendal alleen de tugt 

is voorbeholden, in den berichte sal hebben te disponeren, om alsdan verder op wederijts 

versoecken naer bevindinge te worden gedisponeert. 

 

 

5. Den 18 Julij 1664, fol.2. 

Opte requeste van Henrick Janssen, soon van Jan Henrixen, geinstitueerde erffgenaem van 

zaelliger Geertien Arents, haer bestemoeder overleden huijsvrou van Otto Janssen Brouwer, 

vertonende dat haer bestemoeder hem vertoonder met sijn broeder Jacob Janssen, jure 

representationis inde vaders plaets haer andeel erffenis heeft beswaert, met de clausule 

fidecommissair casu quo op de andere gestelde erfgenaem welcke moetende voor vertoonde 

moetende worden gereeckent in duas quartas, een voor de falcidia een voor de trebellianque 

hem met sijne broeder volgents de wetten competerende, waer in om die aen haer uijttekeren 

bij de curatoren Jan Carsten van t’ Engbert en Henrick de Vreese swaericheijt wordende 

gemackt om die uijttekeren sonder orders versocht hij supplianten daer toe mariginale 

apostille. 
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Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt verstaen dat supplianten van haer 

bestemoeders erffenisse de legitima en falcidia off trebellianque portie voor de 

geauthoriseerde curatoren des boedels sal worden gevolgt. 

 

 

6. [Eodem 18 Julij 16640], fol.2vo. 

Opte requeste van Lambert Jurriaensen Ridder mombaer van Henrick Evertsen Twents 

onmondige kinderen, versoeckende nevents andere medeeijgenaeren te mogen hebben 

authorisatie, om gemeene landen te mogen vercopen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om 

wegents sijn pupillen dese vercopinge mede te mogen doen, mits dat de penningen daer van 

procederende weder tot voordeel van de onmondige werden belegt. 

 

 

7. Den 25 Julij 1664, fol.3. 

Op ’t request van Peter Lucassen versoeckende bij het selve dat alsoo hij de boede van Jean 

du Mortier gecoft heeft, dat haer Aechtbare hem met de baene geliefden te beneficieren, in 

gelijcke manieren als die bij Jean du mortier is gebruickt geweest. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de baene in desen 

requeste gemelt soodanich als die Jean du Mortier in ’t gebruick gehadt geeft, mits conditie 

nochtans dat hij sijn boede tusschen de Broeder ende Cellebroeders Porte staende, sal hebben 

te removeren. 

 

 

8. Den 25 Julij 1664, fol.3. 

Op het request van Willem Berentsen Backer te kennen gevende hoe dat hij door tegenspoet 

in armoede is geraeckt ende alsoo onvermogen om te kunnen betaelen een somma van 38 

guldens 5 stuivers achterstedige Landtpacht van den iaere 1663 versoeckende over sulx dat 

haer Aechtbare hem gemelte somma geliefden te remitteren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om sonderlinge redenen de 38 

guldens 5 stuivers Landtpacht ingevolg den suppliant versoeckt. 

 

 

9. Den 6 Augusti 1664, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot het opbouen van de kercke op t’ Vreesenveen vereert 

hondert caroli guldens, uijt het overschot van de Ecclesiastique caemer van de heer Eeckholt. 

 

 

10. Den 10
de

 Augusti 1664, fol.3vo. 

Is de weduwe van zaeliger Jan Rutgerts geremitteert een summa van 12 caroli guldens, soo hij 

over een gecoft peert, int erfhuijs van Claes Gerrijtsen op de Huepe was schuldig. 

 

 

11. Den 16 Augusti 1664, fol.4. 

Opte requeste van Jan Backer versoeckende dat vermits het overlijden van sijn oudste 

dochter, sijn tegenwoordige dochter mochte worden toegelaten om de helfte van het erve nu 

bij hem  gepacht te mogen gebruicken, mits stellende sufficante burg. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt consenteren om consideratien, dat 

suppliant sijn tegenwoordige dochter, sijn helfte van het erve, bij hem wordende gebruickt 

van nu aen te sullen mogen overnemen, op de pacht bij den suppliant belooft, mits stellende  
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daer voor stellende suffisante burge. 

 

 

12. Den 18 Augusti 1664, fol.4. 

Opte requeste van Peter Veen en Peter Eeckholt momberen van Jacob Egbertsen de Lange, 

versoeckende dat Schepenen ende Raedt den selven Jacob Egbertsen oudt sijn 73 iaeren 

believen te begunstigen met de cost aen de proevenaerstafels, en een huijssien in t’ Geestes 

Gasthuijs, mits inbrengende een summa van 550 guldens, voor hem overich sijnde, doch dat 

de rente hem sijn leven geduirende tot nodige cledinge mocht worden gevolgt, mits, dat alles 

sijne cledinge bij versterff aen het Gasthuijs soude verblijven. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen Jacob Egbertsen de 

Lange met een plaets aen de Proevenaers tafel, en een huijssien in t’ Geesten Gasthuijs, mits 

dat hij ten proffijte van het selve Gasthuijs die hier in gementioneerde 550 caroli guldens, 

inbrengende. 

 

 

13. Den 25 Augusti 1664, fol.4vo. 

Opte requeste van Geert Jansen Backer, en Cornelis Gerrijtsen, als mombaeren van zaeliger 

Rutger Peters kinderen, nevents Jan Hartgerts en Jacob Petersen, mombaeren over de 

kinderen van Aert Jansen, mede erffgenaem van zaeliger Stijne Jacobs, versoeckende 

authorisatie om eenige mandelinge landen in den ampte van Heerde, nevents haere mede 

erffgenaem te mogen vercopen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten tot dese te 

doene vercopinge, mits dat de penningen daer heen te procederen ten meesten proffijte van de 

onmondige worden belegt. 

 

 

14. Den 27 Augusti 1664, fol.5. 

Op de requeste van de Gildemeesteren en Olderluijden van t’ timmermansgilde 

remonstrerende dat voor sieck wordende Gildebroeders, bij ijder der Gildebroeders wordt 

gegeven 3 stuiver alle vierendeel iaers en dan nog bij de incomende ses caroli guldens eens, 

en dat dieselve penningen bij vorige Gildemeesteren sijn gebruickt en geconsumeert in andere 

saecken, sulx dat remonstranten bij de tegenwoordige pestilentiaele sieckte beducht sijn, in 

val van voortgang dat God verhoede sij onmachtich souden werden haere siecken naer 

behoren t’ soulageren, waer over sij haer verplichtes hebben gevonden bij dese te versoecken, 

dat Schepenen ende Raedt bij apostil belieffden te verstaen ende aftegeven dat de 

voorschreven gecontribueert wordende penningen voor sulcks Gildebroeders souden werden 

bewaert, sonder dat die tot ijder anderts werden gebruickt. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt ordonneren dat die hier in genoemde 

drie stuiver alle vierendeel iaers als mede des ses guldens voor de siecke Gildebroeders 

wordende betaelt, daer toe en nergents anders sullen worden geemploeijedeert, bij poene van 

dubelde restitutie, en daer en boven nog te worden gestraft ter Schepen claringe. 

 

 

15. [Eodem 27 Augusti 1664], fol.5vo. 

Opte requeste van Volcker Jansen versoeckende betaelinge van 10 guldens aen holt en 5 

caroli guldens aen eertgelt aen Feusche Huigo in den jaeren 1654 bij hem uijtgelegt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren dat dese 15 caroli guldens uijt het 

overschot van de heer Eeckholt Ecclesiastique caemer sullen worden betaelt. 
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16. Den 3 Sept(ember) 1664, fol.6. 

Opte requeste van Arnoldt van de Veen oudt sijnde 24 iaeren, en versoeckende veniam 

aetatis, als sijne van meininge sijn eijgen coopmanschap bij de handt te nemen. 

Was geapost:  Om redenen hier in vervat wordt den suppliant bij desen venia aetatis vergunt 

en hij vervolgens geauthoriseert sijn eijgen saecken te mogen verrichten. 

 

 

17. Den 10
de

 Septemb(er) 1664, fol.6. 

Op het request van Jan Berents remonstrerende bij het selve hoe dat hij bij den laesten optocht 

door het aengaen van buscruijt aen lijff en clederen seer was beschadigt, versoeckende tot 

betalinge van den chirurchijn ende vernieuwinge van clederen een pennichien. 

Was geapost:  Wordt om sonderlinge redenen tot een kleedtien uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer van de heer Burgermeester Johan Roeloffs Eeckholt begunstigt met 10 

caroli guldens. 

 

 

18. Den 17
de

 Sept(ember) 1664, fol.6vo. 

Is geordonneert dat sodane hondert caroli guldens als tot opbou van de tooren tot 

Geenemuijden hier te vooren is vereert, en oock alsodane hondert caroli guldens als te vooren 

van Lambert Henrixen off Wolter Berentsen so ter per abuis waren ontfangen en tot 

betaelinge van Burgermeester Meijers erffgenaemen geemploeijeert uijt het overschot van de 

heer Eeckholt sijn Ecclesiastique caemer sullen worden betaelt en gerestitueert. 

 

 

19. [Eodem 17 September 1664], fol.6vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Jan Janssen tamboer geauthoriseert tot 

aenspreecker ter begraeffenisse op de ordres ende proffijten daer toe staende. 

 

 

20. Den 22 Sept(ember) 1664, fol.6vo. 

Op te requeste van Gerrijt Janssen Claesen versoeckende ontrichtinge van de penningen 

heergecomen van de goederen door Jurrien Peterssen als vendumeester voor desen vercoft. 

Was geapost:  Dewijl niet en blijckt dat Jurrien Peterssen dese penningen betaelt off aen 

ijmandt uijtgekeert hebben, soo wordt hem gelast binnen acht dagen den suppliant daerover te 

sullen voldoen. 

 

 

21. Den 1 Octob(er) 1664, fol.7. 

Op de requeste van Dr. Herman de Baeck Dr. als volmacht hebbende van Herman Wijnants 

Bebber versoeckende dat hem in die qualiteit onder cautie aen 22Boecop te praesteren wegen 

sijne gemoveerde praetensies mochten worden gevolgt sijn gedeelte der cooppenningen van 

sijns principaelen aenpart aen het erve den Brinck aen den Stadt vercoft. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en den Raedt verstaen dat wanneer remonstrant 

burge tot contentement van parthijen sal hebben gestelt, dat als dan de versochte penningen 

bij hem sullen mogen worden gelicht. 

 

 

22. [Eodem 1 October 1664, fol.7vo. 

Opte requeste van Mr. Egbert Bischop chirurgijn pestmeester deser Stadt, versoeckende alsoo  

bij bij dese tegenwoordige besoeckinge groote schaede in sijn neringe compt te lijden, en hij  
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tot hier toe maer halff tractament heeft genoten, dat sijn tractament mochte worden verbetert. 

Was geapost:  Suppliant wordt in dese toeval van de besoeckinge der pestilentie bij 

Schepenen ende Raedt bij provisie voor dit jaer extra begunsticht met vijf en seventich caroli 

guldens eens t’ ontfangen uijt de middelen van den Belt, bij onverhopentlijcke continuatie, die 

God genadich verhoede, sal verder op sijn versoeck naer geschaepentheijt van saecken 

worden gedisponeert. 

 

 

23. Den 3 Octob(er) 1664, fol.7vo. 

Sijn Peter Bodde en Marten Louwe mombaeren over Evertien Bodde bij zaeliger Peter Laus 

in echte verweckt, geauthoriseert tot het redden van der kinderen bestemoeders erffhuijs, mits 

dat van doende reeckeninge t’ sijner tijt voor de heeren hooftluijden. 

 

 

24. Den 3 November Ao.1664, fol.8. 

Opte requeste van David Japin remonstrerende dat hij door misfortuin veele ten agteren was 

geraeckt en onmachtich sijne crediteuren, die hem dagelijx seer lastige velen te connen 

voldoen met versoeck dat hij tot voordeel der selver mochte doen cessie bonorum. 

Was geapost:  Waer deliberatie is den suppliant dit sijn versoeck om te doen cessie sijner 

goederen toe te staen, en sijn vervoltgents tot curatoren over den boedel geauthoriseert de Dr. 

Johan Veen ende Gerrijt Bollinck en Dr. Rudolph Hoolboom. 

 
In Marge: Den 15 9b (November) 1664. Is hierop aen de Curatoren verleent een acte in forma om de schulden te 

mogen innen op haer alle, en ijder van haer slaende.  

 

 

25. Den 5 Novemb(er) Ao.1664, fol.8. 

Opte requeste van alle vroevrouwen versoeckende om redenen van affsgou(afleggen) en 

contagie dat bij dese geschaepentheijt(gelegenheid) des tijts, de iongste vroevrouw die daer 

was bereijt, mits genietende een weeckelijx extraordinaris beloninge, mochte worden 

geauthoriseert om alleen baerende vrouwen met den pest bevangen te dienen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de iongste vroemoeder, om alleen bij 

baerende vrouwen haer te laten gebruicken, en wordt daer over weeckelijx begunsticht met 

eene caroli gulden uijtte middelen van de Belt en dit bij provisie tot dat God de Heere de 

besoeckinge van pestilentie, genadichen sal believen te doen cesseren. 

 

 

26. [Eodem 8 November 1664], fol.8vo. 

Opte requeste van de weduwe van wijlen Dr. Jacobus Plancius, versoeckende dat de 

penningen tot haer alimentatie en subsidie haerer soons studieren gegeven soo van dese en 

geene wierden becommert en sij tot haer onderhoudt ten hoogsten hadde nodig, mogten 

werden verclaert niet te sijn arrestabel. 

Was geapost:  De penningen tot alimentatie en onderhoudt van Suppliantinne, en subsidie 

van haer soons kinderen bij de Stadt sijnde gegeven, wordt verstaen , dat van niemandt van 

derselver crediteuren, over voorgaende schulden met arreste te sullen mogen worden 

becommert. 

 

 

27. Den 26
ste

 Octob(er) 1664, fol.9. 

Op het request van Jennichien Werners, te kennen gevende hoe dat sij door den tijdt meest 

sieckelijk was en alsoo onvermogen om voor haer drie kinderen, waer van de eene seer aen 
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sijn been is beseericht, de kost te konnen verdienen, versoeckende over sulx met een 

penninckien uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer te mogen worden gesuppediteert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uijt deser Stadts Ecclesiastique 

Caemer van de heer Burgermeester Eeckholt met thien caroli guldens eens. 

 

 

28. Den 7 Nov(ember) 1664, fol.9. 

Is Beertien Jans weduwe van Jan van Olst met de wonninge in een toorn bij de Keijsersstrate 

daer Marrigien . . . . . . in is overleden bij provisie tot revocatie. 

 

 

29. Den 12 Nov(ember) 1664, fol.9vo. 

Opte requeste van de mombaeren van zaelige Henrick Huigen onmondige kinderen, 

versoeckende authorisatie om te vercopen seecker huijs in de Hofstraete gelegen daer Gerrijt 

Schaep in woont, door dien het is bouvallich, en soo veele beswaert als het lichtels sal gelden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt, hebben om redenen naerder bij de 

momberen bij monde gededuceert supplianten geauthoriseert, om om het hier in genoemde 

huijs ten meesten proffijte van den onmondige te moogen vercopen. 

 

 

30. Den15 Novemb(er) 1664, fol.9vo. 

Op het request van Hermen Thijmensen Conincks schoolmeester bij de Buijten Kercke te 

kennen gevende hoe dat hij, door Gods besoeckinge van de pest in desselfts huijs ten 

eenenmael verlaeten is van discipulen ende alsoo bloot van middel en selfs onvermogen, om 

den cost te konnen geraecken, versoeckende over sulx dat haer Edele hem met een 

penninckien geliefden te hulp te comen. 

Was geapost:  Schepeen ende Raedt uijt desr Stadts Ecclesiastique Caemer vande heer 

Burgermeester Louwe Jansen met thien caroli guldens eens. 

 

 

31. Dito (15 November 1664), fol.10. 

Op het request van Henrick Sijmonts ende Aeltien Everts daer bij remonstrerende haer 

gebreckelijckheit, schip breucke ende ouderdom, volgents dien onvermogentheit, om haer 

selven te sustenteren, versoeckende assistentie van haer Edele hoochachtbare. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen den supplianten uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer van heer Burgermeester Lousen met thien caroli guldens eens. 

 

 

32. Den 22 Nov(ember) 1664, fol.10. 

Opte requeste van Ida Jans weduwe van Cornelis Harweijer, en de mombaren van desselffs 

onmondige kinderen, versoeckende authorisatie om tot reddinge van den Stad haeren boedel, 

eenige penningen op de vaste goederen te mogen versegelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren, dat suppliantinne tot reddinge van den 

boedel en het drijven van coopmanschap het besten van de gemeene familie eenige penningen 

op de vaste goederen te leggen, en te versegelen sullen mogen negotieeren. 

 

 

33. [Eodem 22 November 1664], fol.10vo. 

Opte requeste van dunnebiervoerders dolerende, dat de brouwers haere dunnebieren door 

eijgene knechten en maegden latende met tonnen uijt brengen, haer onbequam maecken de 
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ordres haer bij Schepenen ende Raedt gegeven te connen waernemen, buijten de grote 

schaede die sij daer bij comende te lijden, met versoeck dat daer tegen mochte worden 

voorsien. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat geene brouweren werden door haere 

knechten off maegden, eenige dikke off dunne bieren, off ingesetenen deser Stadt sullen 

mogen uijtslaen, ofte doen uijt off inbrengen, bij de poene van thijn Stadt ponden, soo 

menigen man en soo menigen reijs soo menigen kuer. 

  . 

 

34. Den 24 Novemb(er) 1664, fol.11. 

Hebben Schepenen ende Raedt uijt deser Stadts Ecclesiaistique Caemer vande heer Lousen tot  

opbouwinge van seecker kercke tot Waltinck in Gulicker landt gelegen vereert een somma  

van thien goltgulden. En onvermogentheit om 

 

 

35. Den 6
de

 Decemb(er) 1664, fol.11. 

Op het request van Gerrit Hermsen versoeckende, vermits sijn groote armoede om aen de cost 

te connen raecken, met een penninckien uijt der Stadts Ecclesiastique Caemer te mogen 

worden ondersteunt. 

Was geapost:  Wordt beguns  tigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer vande heer 

Burgermeester Loussen met thien caroli guldens eens. 

 

 

36. Den 12 Decemb(er) 1664, fol.11. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot het setten van een glas inde kercke vande Cuinre uijt deser 

Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgermeester Loussen vereert 50 caroli guldens. 

 

 

37. Den 11 Decemb(er) 1664, fol.11vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt geapprobeert de vercopinge van seecker 

gedeeltien in het smalle lant in Dronthen gelegen, de kinderen van zaeliger Steven Aertsen 

Post toebehorende, gedaen aen Jan JanssenPanhuijs voor een summa van seventich caroli 

guldens, op Petri 1665 bij den aentast te betaelen. 

 

 

38. Den 15 Decemb(er) 1664, fol.11vo. 

Op het request van Hilbrant Egbertsen, bij hetselve hebbende geremonstreert hoe dat hij in het 

heijen op het eijlandt Ens ongeluckelijck twee vingers heeft verloren, ende alsoo belemmert is 

geworden om voor sijn oude moeder, hem selven, sijn vrou ende 4 kinderen de cost te connen 

verdienen, versoeckende oversulx van haer Achtbaere eenich subsidie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester Loussen met thien goltguldens eens. 

 

 

39. Den 15 Decemb(er) 1664, fol.12. 

Op het request van Anna van der Straeten versoeckende in haer hooge ouderdoom ende 

ongelegentheit met een penninckien te mogen worden gebeneficieert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uijt deser Stadts Ecclesiastique 

Caemer vande heer Burgermeester Loussen met thien goltguldens eens. 
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40. Eodem(15 December 1664), fol.12. 

Jelijs Janssen veerman op Seveningen, is vermits de sieckte van sijn kinderen begunsticht met 

thijn caroli guldens eens uijt de Stadts caemer van de heeren Ram en Bentheim. 

 

 

41. Den 28 Decemb(er) 1664, fol.12. 

Opte requeste van de kinderen van zaeligen Willem Berentsen Backer, versoeckende om haer 

vaders erfhuijs te mogen aentasten sub beneficio invantarij. 

Was geapost:  De heer Burgermeester Louwe Jans en Gerrijt Meeussen Schinckel als 

creditoren worden geauthoriseert om ten haeren overstaen den inventaris van dese boedel te 

worden geformeert, waer volgents de supplianten worden geauthoriseert om den selven 

boedel sub beneficio inventarij mogen aenveerden. 

 

 

42. Den 2 Jan(uarij) 1665, fol.12vo. 

Op ’t request van Gijsbertien Geerts, weduwe van saeliger Magnus Jurriaens versoeckende in 

haeren hoogen ouderdoom van tachentich jaeren ende geduirige cranckheit met een 

penninckien tot haeren onderhoudt te mogen worden ondersteunt. 

Was geapost:  Wordt begunstigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer 

Burgermeester Louwe Jans met thien goltguldens eens. 

 

 

43. Den 16 Jan(uarij) 1665, fol.12vo. 

Op het request van Joris Bruidegom versoeckende in desseffs hoogen olderdoom ende 

impotentie des lichaems eenigen onderstant. 

Was geapost:  Schepenen ende Raed begunstigen den suppliant uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer van de heer Burgermeester Loussen met vijffthien goltguldens eens. 

 

 

44. Den 23
ste

 Jan(uarij) 1665, fol.13. 

Op het request van Albert Sweertsen van Wou versoeckende in sijn oude jaeren met een 

penninckien ondersteunt te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thien caroli guldens 

eens uijt deser Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester Loussen. 

 

 

45. Den 23 Jan(uarij) 1665, fol.13. 

Op het request van Hans Hansen in de Coeburger Schans versoeckende, dat hem het weiden 

van de dijck bij gemelte schans voor de tijdt van thien om een redelijcken prijs iaerlijx mochte 

worden verhuirt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt continueren de suppliant in de pacht off huire van de 

gemelten dijck betaelende iaerlijx aen de heere dijckgreve boven vijfftich goltguldens ende 

twee vette lammens  ende dat tot de nieuwe verpachtinge der Stadts Landen toe. 

 

 

46. Den 28 Jan(uarij) 1665, fol.13vo. 

Opte requeste van Dirck Jansen van der Wende en Jan Dirxen Vriese mombaeren van Jan 

Hansbergen versoeckende authorisatie om te vercopen haerer pupils huijs door dien daertoe 
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tegenwoordich occasie sich praesenteert de naeste vrunden en oock hij pupil selven, welcke 

verder gecomen is tot jaeren van discretie daer toe inclineert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren om redenen supplianten het huijs hier in 

gemelt, tot meeste proffijt van haer pupil, te mogen vercopen mits de penningen daer van 

procederende weder verseeckert beleggende. 

 

 

47. Den 28
ste

 Jan(uarij) 1665, fol.13vo. 

Op het request van Henrick Gijsbertsen Kae, bij hetselve te kennen gevende hoe dat hij van 

haer Edele hoochachtbare in al te hoogen prijs gepacht heeft een halve camp lant buiten 

dijckx gelegen, versoeckende over sulx ende resquarde desselffs onvermogentheit ende aen 

andere gedaene gratie eenige remissie. 

Was geapost:  Suppliant betaelende sijne achterstedige pachtpenningen, wordt hem alsdan 

uijt sonderling redenen het leste pachtjaer ter somma van vijff en seventich caroli guldens 

gratieuselijck geremitteert. 

 

 

48. Den 4 Febr(uarij) 1665, fol.14. 

Hebben Schepenen ende Raeden de weduwe van Jan Cornelissen Stubbe in haeren grooten 

noot ende desen seer coude winter uijt deser Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester 

Loussen begunstigt met thien caroli guldens eens. 

 

 

49. Dito [4 Februarij 1665], fol.14. 

Op het request van Jan Bartoltssen leertouwer daer bij te kennen gevende, hoe dat sijn vrou nu 

omtrent ses jaerens seer sieck is geweest, hij daer door in armoede is geraeckt, versoeckende 

over sulx eenige assistentie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thien caroli gulden eens 

uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester Loussen. 

 

 

50. Den 4 Febr(uarij) 1665, fol.14vo. 

Op het request van Hermen van der Maeten soone van Peter Janssen van der Maeten 

versoeckende alsoo hij 24 jaeren oudt is veniam aetatis, ende consent om sijne saecken ende 

goederen te mogen administreren. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste gecomprohendeert wordt den suppliant veniam 

aetatis vergunt, ende geconsenteert de administratie ende het maniement sijner saecken ende 

goederen te mogen verrichten ende waernemen. 

 

 

51. Den 13 Febr(uarij) 1665, fol.14vo. 

Opte requeste van Jan Gijsebertsen Caa vertonende dat hij in t’ iaer 1629 hebbende gecoft 

seecker huijs van David Stevents en Itgen Peters, en vervolgents betaelt daer op de verkopers 

subijt door de pest sijn wechgeruckt, sonder dat ijmandt sich als erffgenaem van haer 

hebbende willen verclaeren waer volgents hij tot dese tijt geen overdracht van het selve huijs  

heeft connen vercrijgen, t’ geen hem nogtants als het selve wederom hebbende vercoft ten 

eenenmael is nodich weshalven hij versogt dat alsulcken overdracht hem officio judicis 

mochte werden gedaen. 
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Was geapost:  Om redenen in de requeste gealleguieert, en waer van soo uijt de originele 

coop cedule als anderts de waerheijt is bevonden, is verstaen dat den suppliant voor het 

Gerichte ratione officij behoorlijcke overdracht sal worden gedaen. 

 

 

52. Den 14 Febr(uarij) 1665, fol.15. 

Opte requeste van de huijsvrou van Jan Wijndeltsen ten Tooren vertonende dat haeren man 

hem tot Sutphen hebbende neergeset, nootsaeckel sijn touwen en andere gereetschappen 

derwaerts sal moeten transporteren het welcke in sijn absentie sonder sijne grote schaede niet 

en soude connen geschieden, en dat hij oock in het drijven van sijn coopmanschap sonder 

sijne uijterste ruïne de passagie naer en van Amsterdam niet en soude connen missen, 

versoeckende derhalven, dat hem mochte werden vergunt sijn gereetschap van hier af te 

haelen en oock dat hij dese Stadt in t’ heen en wederreijsen sonder vertoeven soude mogen 

passeren. 

Was geapost:  Op gedaene bede van Suppliantinne en verscheijdene haere gedaene 

instantien, consenteren Schepenen en Raedt uijt een bijsondere gratie dat suppliantinnen 

Eheman, den tijt van drie off uijtterlijck vier dagen alhier sal vermogen te comen om sijn 

particuliere saecken te verrichten, sullende hem soo veel doende van de straete hebben te 

onthouden, en hem wel bijsonderen van alle ongeregeltheden te wachten, en wordt hem dan 

oock vervolgents toegestaen om in het drijven van sijn coopmanschap van en naer Amsterdam 

te water onbehindert passeren. 

 

 

53. Den 23
ste

 Febr(uarij) 1665, fol.16. 

Op het request van Toenis Helmichsen ende Toenis de Ruiter, momberen van Maria Pieters, 

dochter van saelige Pieter Heimans ende Steine Aerts daer bij remonstreerende hoe dat sij 

wegens haer pleechkindt schuldich waeren over de derthien hondert caroli guldens, geen 

penningen in handen hadden om de gemelte schult te betaelen, een acker landts ende drie 

achtendeel met Claes Bartholts, mandelich hadden vercoft, om daer uijt gemelte schult te 

betaelen, versoeckende haer Edele hoochachtbaere approbatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt laeten haer de vercoopinge van het gedeelte landts in 

desen vermelt welgevallen, dieselve approberende mits dat die penningen daer van 

procederende ten meesten dienste ende profijte der onmondige worden geemploijeert. 

 

 

54. Den 25
ste

 Febr(uarij) 1665, fol.16vo. 

Opte requeste van Wolter Jurriaense Ridder en Lambert Canneman mombaeren van Otto 

Claessen Passers kinderen, versoeckende authorisatie om haerer pleechkinderen behuisinge te 

vercopen dewijle het selve vervallen was, en daer toe veele costen nodich tot reparatie: sulx 

dat het behouden tenenemael soude sijn schaedelijck. 

Was geapost:  Om redenen in dese requeste verhaelt worden supplianten geauthoriseert dit 

hier in gemelte huijs, ten meesten dienste van de kinderen te vercopen, mits de penningen 

daervan procederen, seeckerlijck ten meesten voordeele beleggende. 

 

 

55. Den 4
de

 Martij 1665, fol.16vo. 

Opte requeste van Sijmon Henrix en Jan Roelofs, mombaeren van Claes Everts 

remonstrerende dat des kints vader Evert Jans onwillich is naer behoren sijn kint het moeders 

goet te bewesen, en des niet tegenstaende sijn geboden hadde doen opschrijven, met versoeck, 
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dat Schepenen ende Raedt hem wilden belasten inventaris sijner goederen te geven, ten einde 

daer op de erffuijtinge off bewijsinge mochten volgen. 

Was geapost:  Evert Jans wort geoordonneert binnen den tijt van 8 daegen aende mombaeren 

van sijn onmondich kint te sullen geven inventaris sijner goederen om daer naer de bewijsinge 

des moeders goederen te worden gereguleert, sonder dat hij daervoren sal vermogen te 

trouwen. 

 

 

56. Den 4
de

 Martij 1665, fol.17. 

Op ’t request van saelige Henrick van Hoochstraeten, Secretaris d’ olden erffgenaem, te 

kennen gevende hoe dat haer volgents d’ eigen handt van gemelte secretaris Hoochstraeten 

uijt de Caemer vande heeren Burgermeester Tengnegel ende Rijnvisch presten noch 

competerende was een somme van 76 guldens 2 stuivers versoeckende dat bij  haer Achtbaere 

ordre van betaelinge mochte werden gestelt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Burgermeester Johan Roeloffsen 

Eeckholt dat sijn Edele uijt sijn overschot van desselffs Ecclesiastique Caemer de Anno 1662 

aen toonderen deses sal hebben te voldoen die in desen requeste gementioneerde 78 caroli 

guldens 2 stuivers. 

 

 

57. Dito[4 Martij 1665], fol.17vo. 

Opte requeste van Marrigien Cornelis ende Pouwel Cornelis, versoeckende d’ eerste ten 

resquarde haer hoogen ouderdoom van omtrent 80 jaeren oude d’ ander vermits sijn, sijn 

vrouwen ende kinderen bij nae continueele indispositie met een pennickien te mogen worden 

geassisteert. 

Was geapost:  Worden ijder uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer 

Burgermeester Loussen met thien caroli guldens eens begunstigt. 

 

 

58. Den 7
de

 Martij 1665, fol.17vo. 

Op het request van Anne Gelmers, haer Achtbaere hebbende voorgedraegen haere oude jaeren 

haer ende haer dochters onvermogenheit om de cost te connen winnen, haer dochter selffs 

door beroertheit besocht ende sij inde tijdt haeren levents haer middeltien in haer sustentatie 

hebbende geconsumeert, versoeckende over sulx een liberaele assistentie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uijt deser Stadts Ecclesiastique 

Caemer vande heer Burgermeester Loussen met 30 goltguldens eens. 

 

 

59. Dito [7 Martij 1665], fol.18. 

Op het request van Jochem Doorneboeckholt ende Jan van Tongeren als momberen van 

saeligen Berent Doorneboeckholts onmondige kinderen, remonstrerende, hoe dat haer 

onmondige, door het overlijden van haer saeligen bestevaeder Henrick Doorneboeckholt, 

nevents andere erffgenaemen hadden geërft seecker huijs op de Oldestraete staende de 

Meerminne genaemt, tot welcken vercoopinge de andere erffgenaemen waeren geresolveert, 

versoeckende van haer sijde mede consent tot vercoopinge van het aenpart haerer kinderen 

huijs. 

Was geapost:  Om redenen in desen vermelt worden supplianten geaccordeert het aenpart 

huijsen hier in gementroneert ten meesten oorbaer van haer onmondige te mogen vercoopen, 

mits sorge draegende dat de cooppenningen daervan procederende seeckerlijck ten meesten 

profijte weder werden belecht. 
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60. Den 11
de

 Martij 1665, fol.18vo. 

Op het request van Jacob Berents, daer bij te kennen gevende dat hij seer door het aengaen 

van pulver in de laeste optocht deser Stadts burgerie was beseerigt en gequetst, selver geen 

opcomsten hadde tot derselver sustentatie, door gemelte verbrantheit buiten postuir gestelt, 

om de cost te connen verdijnen, versoeckende over sulx eenige assistentie. 

Was geapost:  Wordt uijt de Caemer vande heeren Caemeners Edele Ram Dr. ende Edele van 

Bentheim J.U.Dr. begunstigt met thien goltguldens eens. 

 

 

61. Dito [11 Martij 1665], fol.19. 

Uijt bijsondere redenen wordt de weduwe van saeligen Gerrit Wachter uijt deser Stadts 

Ecclesiastique caemer vande heer Burgermeester Loussen begunstigt met thien goltguldens. 

 

 

62. Den 11 Martij 1665, fol.19. 

Sijn naevolgende persoonen in plaets van het Gasthuijs begunstigt met een penninckien uijt  

d’ Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester Loussen als 

Jurrien Sottendal    10 goltguldens. 

Trientien Egberts    10 goltguldens. 

Jan Hermsen van Bevergeeren  10 goltguldens. 

Windelt Henrix    10 goltguldens. 

Albert Sweertsen van Wou   10 goltguldens. 

Jan Janssen Brommert   10 goltguldens. 

Maicke Walravents    10 caroli guldens. 

Hermen Bongart    10 goltguldens 

Clement Mathijsen metselaer   10 goltguldens. 

Hermtus Toenis van der Elburgen  10 caroli guldens. 

 

 

63. Ongedateert [11 Martij 1665] fol.19vo. 

Opte requeste vande weduwe van wijlen Dr. Jacobus Plancius versoeckende subsidien off 

vermeerderinge van haer wduwe trackment. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliantinne extraordinaris met 

vijfftich caroli guldens eens uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Loussen. 

 

 

64. Den 16 Martij 1665, fol.19vo. 

Opte requeste van Jan Coopsen en Albert Lambertsen, als mombaeren over zaeligen Gerrijt 

Alberts kindeen remonstrerende dat sij met de stijffvaeder hebbende geschil gehadt over de 

intereste van de bewesene vaderlijcke goederen, om ’t sijn daer over waeren geaccordeert 

voor 50 caroli guldens eens, voor versoeckende daerover approbatie. 

Was geapost:  Om redenen wordt dit gemaeckte accoort geapprbert en geratificeert. 

 

 

65. Den 25 Martij 1665, fol.20. 

Opte requeste van Ariaen Wistcher, versoeckende tot beschuttinge van sijn hellinge 

affschuttinge te mogen maecken. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om een 

affschuttinge te maecken, dwers vande suitsijde vande Corenmerckts poorte, tot naer en inde 

Issel. 
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66. Den 31
ste

 Martij 1665, fol.20. 

Hebben Schepenen ende Raedt Helmichius Wolphius studiosus juris, wegents aen haer Edele 

hoochachtbare gedediceerde theses uijt de Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester 

Loussen vereert met 25 goltguldens eens. 

 

 

67. Den 2 April 1665, fol.20. 

Opte requeste van Johan Veene Dr. en Jan Dirxen van de Wende momberen van Hermen 

Luickens 2 kinderen bij saeligen Geertien Veene verweckt, remonstrerende dat haer 

pleegkinderen met de andere mede erffgenaemen van saeligen Burgermeester Jan Veen 

hadden verscheijden gemeene goederen die de andere erfgenaemen geerne door deilinge 

souden scheijden en daer door de kinderen nevents haer vader ene portie doen toecomen 

gelijck dan tot dien einde de goederen in drie gelijcke loten waeren affgedeelt hier tot 

geesqualeert tegen 2516 guldens, met versoeckt, alsoo dit voor de kinderen studie sijn meest 

dienstich daer toe authorisatie. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden authoriseren supplianten in haer  

qualiteijt, om voor haere pupillen de gemeene goederen, mede bij lotinge te mogen verdeilen. 

 

 

68. Den 9
de

 April 1665, fol.21vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Berent Janssen van Raelte (dienaer tot Zwoll) uijt de Caemer 

vande Heeren Caemeners Everhardt Ram Dr. Ende Everwijn van Bentheim J.U.Dr. tot een 

glas vereert 10 caroli guldens. 

 

 

69. Den 17
de

 April 1665, fol.22. 

Op het request van Hermen Haeckman ende Gerrit van Loo als momberen over de onmondige 

kinderen van saeligen Thijs Janssen versoeckende dat haer Ed. hoochachtbare gelieven te 

approberen de vercoopinge van een thiende part van een huijs op de Koorenmarckt staende, 

haer pleechkinderen toebehoorende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen den coop in desen requeste vermelt mits dat 

de momberen goede sorge draegen dat de penningen daer van procederende haer 

pleechkinderen toebehoorende, op goede onderpanden ten meeste profijte en seeckerheit 

weder worden belecht. 

 

 

70. Den 18
de

 April 1665, fol.22. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe Wolffs uijt sonderlinge consideraties een pacht 

jaer van 36 caroli guldens. wegen een gepachte maete geremitteert, te corten inde 

Ecclesiastique caemer van heer Burgermeester Johan Roeloffsen Eeckholt mits conditie dat sij 

het laeste verschenen aen heer Burgermeester Eeckholt voorgemelt prompte sal hebben te 

betaelen. 

 

 

71. Den 23
ste

 April 1665, fol.22vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Pieter Doubleth om bijsondere redenen vereert 25 goltguldens 

eens voor al t’ ontfangen uijt de Caemer vande heeren Caemeners Ed. Ram Dr. ende Everwijn 

van Bentheim J.U.Dr. 
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72. Den 23
ste

 April 1665, fol.22vo. 

Op het request van Jonas Thomassen remonstrerende bij hetselve, hoe dat hij een man sijnde 

van 88 jaeren onvermogen om de cost te connen winnen, ende door d’ assistentie van 21 

guldens niet connende leven, versoeckende over sulx met een pennickien te worden 

begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant, boven de 21 guldens waer 

mede desselfs is gebeneficiert, noch iaerlijx met 12 caroli guldens, t’ ontfangen in twee 

terminen, als op Paeschen ende Michaels, sullende het eerste vervallen weesen op voorleden 

Paesschen 1665. 

 

 

73. Den 4 Maij 1665, fol.23. 

Opte requeste van Henrick Janssen vertrout aen Geertien Willems, versoeckende dat hem 

mochte worden toegelaten sijn brantholt van die daer toe gestelde plaets bij de Blaeuhandts 

poorte nu te mogen leggen bij  Lambert Jurriaens poorte. 

Was geapost:  Wordt gepresisteert bij die hier over genomen resolutie, waer naer hem de  

supppliant sal hebben te reguleren. 

 

 

74. Den 7
de

 Maij 1665, fol.23. 

Op het request van de kinderen en erffgenaemen van saeligen Burgermeester Jan Thijmentsen 

van der Veene versoeckende dat sij de goederen van Marrigien Herms, sijnde overleden ende 

bij haer in haer leven lange iaeren verpleecht, tot betaelinge van haere creditoren mochten 

vercoopen ende dat sij het overschot aen de recht erffgenaemen mochten overhandigen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dat sij de goederen van 

saeligen Marrigien Herms tot voldoeninge van haere dootschulden mogen vercoopen mits dat 

de penningen off goederen soo mochten connen overteschieten aende rechte erffgenaemen 

weder behandigcht worden. 

 

 

75. Den 19 Maij 1665, fol.23vo. 

Opte requeste van Hermen Lucassen Wiltcamp en Henrick Lucassen momberen van Jan 

Dattelens kint, versoeckende authorisatie om seecker oudt en bouvallich huijs van haer 

pleechkint te mogen vercopen daer toe sich tegenwoordich occasie praesenteren onder 

conditie, dat sij een ander en beter huijs daer voor weder wilden aencopen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen, en supplianten vervolgents geauthoriseert, dit 

huijs van haer pupil te vercopen, mits daer voor een ander en beter weder incopende. 

 

 

76. Den 27 Maij 1665, fol.23vo. 

Opte requeste van Gerrijt van Loo en Hermen Haeckman, als mombaeren over de onmondige 

kinderen van zaeligen Thijs Janssen Poel, remonstrerende hoe dat haer pleegkinderen moeder 

tot het nodig onderhoudt van dieselve haere kinderen van saeligen Jan Luicksen van Engelen 

heeft opgenomen gehadt  een summa van vijftich goltguldens en daer voor verbonden sij der 

kinderen aenpart aen t’ huijs op de Corenmerckt, en derwijle de mede interessenten besich 

sijn het selve huijs tegenwoordich t’ welck vercoft is, aen den coper tegen ontfangen van 

betaelinge te transporteren, en sij remonstranten haer beswaer vinden dieselve 50 goltguldens 
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haer te laten corten, sonder goetvinden, en authorisatie van Schepenen en Raedt, versochten 

sij daerover resolutie. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste verhaelt, wordt verstaen dat de 50 goltguldens tot 

onderhoudt van de kinderen geemploeijeert, en van Jan Luicksen opgenomen, aen de 

cooppenningen van het vercofte huijs tot last van dieselve kinderen sullen worden gecort. 

 

 

77. Den 27 Maij 1665, fol.24vo. 

Opte requeste van Jan Coopsen Schoemaecker en Albert Lamberts als mombaeren van van 

zaeligen Gerrijt Lamberts kinderen bij Aeltien Costers geprocedeert, versoeckende 

authorisatie om het capitael van haere pupillen soo tegenwoordich souden worden uijtgerust 

om te gaen dienen, en welcke niet meerder sijn hebbende als 600 caroli guldens gevestet op 

een huijs, achter Nieuwe muire, met hondert caroli guldens te beswaeren, om daer uijt 

dieselve uijtredinge, alsmede het inlossen  van eeniche versette goeder te doen vervallen. 

Was geapost:  Worden supplianten geauthoriseert, om tot uijtredinge van haere pupillen en 

inlossinge van versette goederen, een summa van hondert caroli guldens, van het capitael der 

bewesene goederen, het sij met die te beswaeren off anderts te gebruicken. 

 

 

78. Den 2 Juny 1665, fol.25. 

Op het request van Petrus Moock versoeckende tot incoop van boecken eenige assistentie. 

Was geapost:  Wordt uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer Burgermeester 

Loussen met thien caroli guldens eens begunstigt. 

 

 

79. Dito [2 Juny 1665], fol.25. 

Op het request van Bette Claes, versoeckende in haer hooge ouderdoom met een penninckien 

te worden ondersteunt. 

Was geapost:  Wordt begunstigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer vande heer 

Burgermeester Loussen met 25 caroli guldens eens. 

 

 

80. Den 6
de

 Juny 1665, fol.25. 

Hebben Schepenen ende Raedt Egbert Henrixen, Ecclesiastique meijer deser Stadt, vermits 

het affgraven van sijn Landerien door hem van Ecclesiastique Caemer gepacht ende ten 

dienste van de Treckvaert ende derselver wech gebruickt twaelff caroli guldens jaerlijx 

geremitteert beginnende van het jaer inwelcke dese vergraevinge is geschiet tot d’ expiratie 

van suppliants pacht jaeren. 

 

 

81. [Dito 6 Juny 1665], foli 25vo. 

Dr. Theodorus Hensbergen S: S: (Sacra S: Scriptura) Th: Candidatus, is om redenen 

begunstigt met 50 caroli guldens extra eens, t’ ontfangen uijt het overschot van de heer 

Eeckholts Ecclesiastique caemer de Anno 1663. 

 

 

82. Den 13
de

 Juny 1665, fol.25vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de wede van Geerlich Maurits en Anna van der Straeten ijder 

begunstigt met thien goltguldens eens uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer van de heer 

Burgermeester Loussen. 
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83. Den 20
ste

 Juny 1665, fol.25vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Hille Herms wede van saeligen Gerrit Wolters op Camperveen 

geduirende tegenwoordige haere pacht iaeren des jaers geremitteert derthien caroli guldens. 

 

 

84. Den 27 Juny 1665, fol.25vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Hendrick Visscher scheepstimmerman uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer jaerlijx begunstigt met 50 caroli guldens en dat tot revocatie. 

 

 

85. Den 27 Juny 1665, fol.26. 

Juttien Jans sijnde somtijdts met eenige frenesie(krankzinnigheid) besocht, ende alsoo gestelt 

in staet, dat sij haer selffs niet weet te waeren maer veele periculen onderworpen is, soo 

hebben Schepenen ende Raedt Femme Jans met haer in ’t St. Geertruiden Gasthuijs sijnde 

voor haer opsicht ende bestier der gemelte persoon ’s weeckx uijt deser Stadts Ecclesiastique 

Caemer geduirende het leven off beterschap derselve, begunstigt met thien stuivers. 

 

 

86. Den 29
ste

 Juny 1665, fol.26. 

Op het request van Egbert Bischop pestmeester deser Stadt, versoeckende, dat hij sodaenich 

als sijn preacesseur met 125 caroli guldens bij dese tijdt van besoeckinge der pestilentie moge  

Worden begunstigt, ende mede vrij sijn van tocht ende wachte. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant als pestmeester deser Stadt 

uijt den Belt jaerlijx met hondert caroli guldens, ende bovendien ten tijde van grassatie der 

pestilentiale sieckte tot medicamenten en linnen noch met 21 caroli guldens, sullende gemelte 

pestmeester als dan van tocht ende wachte weesen exempt. 

 

 

87. Den 1
ste

 July 1665, fol.26vo. 

Op het request van Joris Bruidegom versoeckende in sijn hoogen ouderdoom met een 

pennickien  te worden geadsisteert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester Loussen met vijfftien goltguldens eens. 

 

 

88. Dito [1 July 1665], fol.26vo. 

Op het request van Geertruidt Abrahams, bedienende de baerende vrouwen in huijsen met de 

pest besocht, versoeckende met een penninckien weeckelijx te worden begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne uijt de opcomsten van den 

Belt tot aencomende Martini deses jaers 1665 des weecks voor het bedienen der baerende 

vrouwen huijsen met de pestilentie besocht met twee caroli guldens. 

 

 

89. Den 29 Juny 1665, fol.27. 

Is bij Schepenen ende Raedt tot opbou van een capelle in de Beulackers, op t’ landt van 

Vollenho vereert hondert vijftich caroli guldens. 

 
In marge:  Den 27 february 1666. Is verstaen, dat dese 150, - - caroli guldens uijt het overschot van den heer 

Burgermeester Eeckholt de Anno 1663 voldaen sullen worden. 
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90. Den 4 Julij 1665, fol.27. 

Opte requeste van Henrick Henrixen Backer, versoeckende de Caremans plaets, vacerende 

door t’ vertreck van Cornelis Jacobsen. 

Was geapost:  Tot de naeste vacerende plaets sal den suppliant gehouden worden voor 

gerecommandeert, en wordt voor het tegenwoordige begunstigt met 25 caroli guldens eens, 

uijt het overschot van de heer Eeckholt sijn Ecclesiastique Caemer de Anno 1662. 

 

Wordt de vacerende caremansplaets, is begunstigt Roeloff Jansen, en sulx bij provisie. 

 

 

91. Den 8 Julij 1665, fol.27. 

Opte requeste van den Rector Nieuenburg, versoeckende een jaerlix tractament voor sijn 

huijsvrou in vall hij voor dieselve mochte comen te overlijden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden aenmerckende de goede diensten van den 

remonstrant, en vertrouwende dat hij daer in den tijt sijnes levents sal continueren , willen in 

cas van desselffs voor afflijvich worden voor sijn huijsvrou, op dese sijne als dan naerteblijve 

weduwe haer jaerlix tractament favorabel disponeren. 

 

 

92. Den 17
de

 July 1665, fol.27vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Annichien van Wilsem tot betaelinge van de dootschulden van 

haer saelige Eheman Hendrick Mussche uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer vande heer 

Burgermeester Loussen begunstigt met thien caroli guldens eens. 

 

 

93. Den 5 Aug(usti) 1665, fol.27vo. 

Opte requeste van Petrus Nieuenburg Rector en Lubbert te Water, voogden van de goederen 

bij wijlen de heer Burgermeester Rhijnvisch naergelaten aen sijn soons kinderen, 

remonstrerende hoe dat den overledenen aen den aessajuer Steven Arents hadde toegestaen te 

negotieeren 500 caroli guldens, om daer door Jan Rhijnvisch te doen leren de const van 

drijven, op conditien dat die uijt sijne naertelatene, en alsoo bestevaderlijcke goederen souden 

werden geremboursseert, met versoeck dat sij momberen daertoe mochten werden 

geauthoriseert. 

Was geapost:  Om redenen inde requeste vervat worden de mombaeren geauthoriseert dese 

opgenomene vijffhondert caroli guldens uijtte erffenisse van wijlen de heer Burgermeester 

Rhijnvisch, Jan Rhijnvisch toegevallen soo ten aensien van het capitael als oock de interesse 

van den, te voldoen. 

 

 

94. Den 5
de

 Augusti 1665, fol.28. 

Opt request van Hendrickus Dirx wede(naer) van saelige Hermien Smit, te kennen gevende, 

hoe dat sij haer dochters kindt soo verre hadde gebracht sonder beswaer van de Stadt off 

armecaemer van dien, dat hetselve bequaem sal sijn aenstaende Paeschen sijn cost te winnen 

versoeckende eens met een penninckien geassisteert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot onderhout van haer dochters 

kindt uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer Burgermeeser Loussen met thien caroli 

guldens. 
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95. Den 7
de

 Augusti 1665, fol.28vo. 

Op het request van de erffgenaemen van saelige Bartolt Steventsen te kennen gevende, hoe 

dat hij eenige Landerien hadden vercoft aen Wolter Jurriaensen Ridder versoeckende dat 

Teunis Helmichsen tot overdracht van dien in plaets van Lambert Twenten moge worden 

geauthoriseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten dat Teunis Helmichsen Backer 

in plaets van Lambert Twenten sal mogen overdracht doen, nevents d’ andere erffgenaemen 

van saelige Bartolt Twenten van alsodaene Landerien als van haer aen Wolter Jurriaensen 

Ridder vercoft sijn. 

 

 

96. Den 13
de

 Augusti 1665, fol.29. 

Sijn Jan Dirxen van Dorsten en Claes Janssen raedemaecker, geauthoriseert tot curatoren over 

den boedel van Jan Henrixen van Dorsten, om de goederen gerichtelijck te vercopen, en dese 

penningen daervan procederende in den Gerichte over te leveren om daer op naer Stadtrechte 

te werden gedisponeert. 

 

 

97. Den 14
de

 Augusti 1665, fol.29. 

Op het request van Elias Vrijdach schoolmeester versoeckende, dat haer Edele hoochachtbare 

gelieven te continueren in de aen hem te verleenen jaerlijx 25 goltguldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer vande heer Burgermeester Loussen met 25 goltguldens eens. 

 

 

98. Den 25
ste

 Augusti 1665, fol.29. 

Op het request van d’ Edele Lambert Jurriaensen Ridder versoeckende te mogen worden 

gebeneficieert met het Boven Bolwerck off rondijls gebruick sodanich als saelge Jacobus 

Milius ende Majoor Veen het selve tot haer verdoen gehadt hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het gebruick van het 

hoffien in het Boven Bolwerck off rondijl aen den IJssel soo saelige Jacob Veen gehadt heeft, 

mits erleggende aen d’ erffgenaemen van gemelte Jacob Veen, sullende bij naerder 

gelegentgeit op die in desen gedaene petitie bij verder versoeck favorabel op den suppliants 

aengehouden worden gedisponeert. 

 

 

99. Den 20 Septemb(er) 1665, fol.29vo. 

Is de huisvrou van Cornelis Jacobsen karreman, ter zee sijnde, met de opcaemer bij de 

pijckeur plaets, vermits het affsterven van seecker vrou weder tot haer wooning begunstigt. 

 

 

100. Den 21
ste

 Septemb(er) 1665, fol.29vo. 

Op het request van Jan Petersen Jager tegenwoordich knecht vande heer Burgermeester Janus 

van Santen, versoeckende met de vacante Roedendraegers plaets te mogen worden begunstigt 

off dat hij in futuru met d’ eerst vacant wordende Roedendraegers plaets moge worden 

gebeneficiert. 

Was geapost:  Soo wanneer een deser Stadts Roedendraegers plaetsen met den eersten off 

wat laeter sal comen te vacieren sullen Schepenen ende Raedt als dan den suppliant met 

gemelte plaes voor ijmandt beneficieren. 
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101. Den 26 Sept(ember) 1665, fol.30. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt de weduwe van wijlen Dr. Petrus Nieuburch 

beter begunstigt met hondert vijftich caroli guldens iaerlix in twee termijnen uijtte 

Ecclesiastique Caemer deser Stadt, te ontfangen als Paessen en Michaelis, waervan het eerste 

op Paesschen 1666 sal sijn verschenen. 

 

 

102. [Dito, 26 September 1665], fol.30. 

Reeuwert Henrixen is bij provisie tot revocatie begunstigt met de vacante plaets van verckens 

te houden, op de proffijten daer toe staende. 

 

 

103. Den 2 Octob(er) 1665, fol.30. 

Hebben Schepenen ende Raedt, in plaets van Albert Lamberts geweesene havenmeester, 

Christiaen Janssen van der Hoeve weder tot havenmeester aengenomen doende daer op den 

ordinaris eedt. 

 

 

104. Den 2
de

 Octob(er) 1665, fol.30vo. 

Op het request van de weduwe van saelige Jacob Ansem versoeckende met het 

orgelblaserschap vande Buiten Kercke, bij haer saelige Eheman bedient weder te worden 

gebeneficiert mits stellende ten dienst van die een bequaem persoon. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met orgelblaesersampt inde 

Buitenkercke, mits borge draegende, dat hetselve door een bequaem persoon wordt 

waergenomen. 

 

 

105. Den 7
de

 Octob(er) 1665, fol.30vo. 

Opte requeste van Dirck Jacobsen Vos opsiender van den Beijer,(ziekenzaal) remonstrerende 

dat hij bij dese neringlose tijden sich ten dienste van den Lande hadde gemonteert om te 

dienen als ruiter onder den heer Ripperda van t’ Hengelo met versoeck dat sijn vrou 

inmiddelts in de opsigt van de Beijer mochte werden gecontinueert, onder praesentatie dat sij 

de weduwe van zaelige Jelijs Schoemaecker bedderees liggende sal onderhouden. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt den suppliant op die hier in voorgestelde conditie 

geconsenteert. 

 

 

106. Den 26
ste

 Septemb(er) 1665, fol.31. 

Is Mechelt Moer uijt consideratie van haeren hoogen ouderdoom begunstigt uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Caemer van de heer Burgermeester Loussen met thien caroli guldens eens. 

 

 

107. Den 6
de

 Octob(er) 1665, fol.31. 

Op het request van Jan Dirxen Buissencool remonsterende, hoe dat hij bij de laeste 

verpachtinge der Ecclesiastique goederen gepacht heeft een mate buiten Cellebroeders poorte 

voor 62 caroli guldens, hebbende te vooren maer 38 caroli guldens gedaen, dat het gemelte 

landt door de Vullemolenaers in plaets van weiden dieselve hebben gegraest daer door met 

roubol betrocken, waer door als mede door het overwegen dieselve veel slimmer is geworden, 

gelijck oock dieselve veel cleiner is geworden, door dien verscheiden raemen daer opgestelt 

sijn, versoeckende daer voor eenich verset. 
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Was geapost:  Om redenen in desen requeste geexprimeert, wordt den suppliant jaerlijx 

geduirende sijne pachtjaeren geremitteert thien goltguldens. 

 

 

108. Den 10 Octob(er) 1665, fol.31vo. 

Opte requeste vande Ed.Peter en Roeloff Eeckholt, mombaeren over Anna van den 

Cuerbeeck, dochter van wijlen de heer Scholtis Albert van der Cuerbeck remonstrerende dat 

haer pupil van den Pastor Steven Crachsen gemaeckt sij 2000 caroli guldens dat die 

penningen tot Amsterdam sijn ontfangen van Jacob Veen mits sich verbinden moetende voor 

dieselven en die dieselve niet en wil laten volgen tensij supplianten volgents haer beloften 

daer voor haer burge weder verseeckeren met waerburge tot welcken einde sij versochten 

geauthoriseert tot sodaenen waerburge te mogen verbinden, seeckere 142 caroli guldens 

iaerlix die haer pupil of dese Stadts kiste is staende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren se supplianten om de rente van haer pupil 

op de Stadt gevestet tot waerburge in desen te mogen verbinden. 

 

 

109. [Dito 10 October 1665], fol.32. 

Vermits het overlijden van Machteltien vroemoeder, is Annigien Daniels Salenbeen met den 

selven dienst, op het tractament daer toe staende, weder begunstigt. 

 

 

110. Den 23
ste

 October 1665, fol.32. 

Is Berent Dirxen geconsenteert om te mogen overnemen het erve van Lambert Stronckert 

geweesene meijer deser Stadt op de Mandemaeckers Weerdt mits stellende suffisante burge 

voor de jaerlijxe pachtpenningen. 

 

 

111. Den 25
ste

 Augusti 1665, fol.32. 

Op het request van de Ed. Gerbrant Claesen van Graffhorst, versoeckende dat hij, in plaets 

van saelige Jacob Veene met het Wachtmeesterschap mochte worden begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in plaets van saelige Jacob 

Veen, met het vacant gewordene Wachtmeesterschap deser Stadt, en dat op sodaene 

tractement en gagie als daer toe is staende, mits quiterende desselfs plaets inde Geswoorne 

Gemeente deser Stadt ende doende daer op den eedt. 

 

 

112. Den 24 October Anno 1665, fol.32vo. 

Op het request van Ariaen Vrijdach versoeckende het haer Ed. hoochachtbare mochte 

believen hem te stellen in plaets saelige Mr. Berent tot hoefsmit deser Stadt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot revocatir met het 

hoefsmitsampt deser Stadt, ende dat opde profijten daer toe staende, sullende de kinderen van 

saelige Mr. Berent tot Paeschen in t’ huijs blijven woonen. 

 

 

113. Den 23
ste

 October 1665, fol.32vo. 

Op t’ request van d’ Ed. Jan de Graef scholtus ende Daniel Mussche, te kennen gevende, hoe 

dat Hendrick Mussche en sijn huijsvrou deser werelt sijn overleden, naelaetende remonstrants 

tot haer naeste beswaert vinden dieselve te aenvaerden, versoeckende dat sij den boedel sub 

beneficio inventarii mochten aenveerden, redden ende vercoopinge derselve doen. 
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Was geapost:  Wordt den supplianten geconsenteert om sub beneficio inventarii den boedel 

in desen vermelt te mogen aenveerden, redden ende de goederen ten besten der erffgenaemen 

en creditoren vercoopen. 

 

 

114. Den 28
ste

 Octob(er) 1665, fol.33. 

Opte requeste van Jacob van Metelen versoeckende in plaets van de 10 goltguldens soo hem 

jaerlix uijt de Geestelijckheit tot huijshuir sijn toegelegt te werden begunstigt met het vacante 

huijssien dat Daniel Truitelman voor desen bewoont heeft, en welcke nu met sijn vrou naer 

Groennigen als soldaet is vertrocken. 

Was geapost:  Tegen intrecking van die voor desen toegelegt thijn goltguldens huijshuir, 

wordt den suppliant met de vacante wonning begunstigt. 

 

 

115. [Idem 28 October 1665], Fol.33vo. 

Opte requeste van Jan Berentsen Creuger ende Jacob Croon mombaeren van Catharina Jans, 

dochter van Jan Geerardts en Catharina Toenis echte luijden, remonstrerende dat Catharina 

Toenis inden iaere 1653 sijnde getrout met Hermen Geerardts, in den iaere 1664 met den 

selven hebbe opgerigt testamentaire dispositie, bij welcke de een den anderen heeft 

belijftuchtigt, dat Hermen Geerardts Catharina Toenis hebbe overleeft, en dat hij genegen sij 

met de supplianten in haer qualiteijt te handelen over dien uijtcoop der erffenisse waertoe sij 

versochten authorisatie. 

Was geapost:  Supplianten worden geauthoriseert om bij provisie over dese uijtcoop te 

mogen accorderen, edoch niet anderts als op approbatie van Schepenen ende Raedt. 

 

 

116. Den 27
ste

 October Anno 1665, fol.34. 

Hebben Schepenen ende Raedt Lijsbeth Alberts weduwe van Albert Pannebacker, in plaets 

van een wooningien bij de piqueur plaets begunstigt uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de heer 

Burgermeester Loussen met thien goltguldens eens. 

 

 

117. Den 23
ste

 Octob(er) 1665, fol.34. 

Op het request van Christiaen Janssen van der Hoove versoeckende dat haer Achtbaere hem 

met een wooninge beliefde te vergunstigen. 

Was geapost:  Schepenen ende begunstigen den suppliant, in plaets vande wooninge iaerlijx 

uijt deser Stadts Ecclesiastique Caemer met veerthien goltguldens waer van het eerste halve 

iaer ter somma van seven goltguldens op Paeschen 1666 sal verschenen weesen ende alsoo 

vervolgents van halff iaer tot halff iaer sal comen vervallen. 

 

 

118. Den 31 Octob(er) 1665, fol.34. 

Opte requeste van Jacob Willemsen van de Weert en Henrick Meijer als momberen van 

zaelige Jan Meijloffs kinderen, versoeckende dat sij des overlenen vaders boedel mogten 

aentasten onder beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren supplianten om met assumptie van twee der 

crediteuren desen boedel, onder beneficie van inventaris te moeten aentasten. 
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119. Den 2
de

 Novemb(er) 1665, fol.34vo. 

Opte requeste van Jan Corteling, remonstrerende dat alhier sij verstorven sijn suster Mechtelt  

Corteling huijsvrou van zaelige Geert Biervoerder naerlaetende vertoonder, met noch Jan en 

Anneken Corteling huijs en van Jan van Epe tot erffgenaemen, dat de erffgenaemen van Geert 

Biervoerder dringen tot scheijdinge en deilinge, dat sijn mede erffgenaem wonen in 

Munsterlandt, om bij dese verwarde tijden niet en connen weden verschreven, weshalven hij 

versocht, dat Gerrijt Lenerts en Jelijs Brul mogen worden geauthoriseert om in den absenten 

naem de scheijdinge te helpen maecken. 

Was geapost:  Gerrijt Lenerts en Lenert Brul worden geauthoriseert om in den naem van den 

absenten dese scheijdinge te willen maecken, mits dat alvoren van de gemeldens goederen, 

worden gemaeckt een behoorlijck inventaris. 

 

 

120. Den 4 Nov(ember) 1665, fol.35. 

Opte requeste van Mr. Tobias Scherprichter, versoeckende in cas in deser sterffelijcke tijden, 

dat God Almachtig belieffde hem voor sijne huijsvrou uijt den leven te haelen, dat Schepenen 

en Raedt in den dienst 2, 3 off meerder jaeren, naer sijn doot belieffden te continueeren onder 

conditie van die ordre te sullen stellen, door die welcke de Stadt sal connen wesen gedient. 

Was geapost:  Wanneer het gebuerde, dat den suppliant voor sijn vrou quame te versterven 

willen Schepenen en Raedt sijne als dan sijn sullende weduwe eenige jaeren naer sijn 

overlijden, in den dienst continueeren mits dieselve die ordre in sulcken val stelle, dat de Stadt 

in het uijtvoeren van justitie behoorlijck worde gedient. 

 

 

121. Den 6 Novembris Anno 1665, fol.35vo. 

Opte requeste van Jan Stevents en Albert Credier mombaeren van Anna Wijers, minderiaerige 

dochter van zaelige Wijer Stevents, versoeckende des overledenen boedel t’ mogen aentasten 

onder beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren, dat desen boedel onder beneficie van 

inventaris sal mogen worden aengetast, mits daer bij werden genomen twee der principaelste 

crediteuren. 

 

 

122. Den 7 Nov(ember) 1665, fol.35vo. 

Opte requeste van Peter Banck, vermits sijne indispositie sijnen gedaenen dienst niet langer 

connende waernemen, versoeckende dat sijn soon in sijn plaets daer mede mogen worden 

begunstigt, mits dat hij geduirende sijn leven de halve proffijten sal genieten. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt den suppliant toegestaen. 

 

 

123. Den 11 Novemb(er) 1665, fol.36. 

Opte requeste van Daniel Sijmentsen Mussche en Hermen Gerrijtsen, versoeckende dat sij als 

naeste erffgenaemen van saelige Henrick Hermesen en Susanna Daniels derselver boedel 

mochten aentasten onder beneficie vann inventaris. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren supplianten om desen boedel onder beneficie 

van inventaris te mogten aentasten, mits daerbij assumerende twee der principaelste 

crediteuren. 
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124. Den 13
de

 Novemb(er) 1665, fol.36. 

 

Op ’t request van de creditoren van Marten van Eijck versoeckende, dat alsoo hij al een tijdt  

lanck doot is geweest, dat over desselffs boedel Egbert Jacobs ende Leonardt Brul tot 

curatoren mochten werden gestelt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt Authoriseren tot curatoren over den boedel van Marten 

van Eick, Egbert Jacob ende Leonardt Brul om dieselve te aenveerden ende te vereffenen. 

 

 

125. [Idem 13 November 1665], fol. 36vo. 

Op ’t request van Denijs Lanoy versoeckende dat haer Ed. hoochachtbaere hem voor desselffs 

exercitie aen de jongemanschap in de wapenen gedaen met een penninckien geliefden te 

begunstigen. 

Was geapost:  De heeren Caemeners vande Stadt de Anno 1664 worden geordonneert aen 

den suppliant voor desselffs gedaenen dienst in het excerceren van de jongemanschap deser 

Stadt inde wapenen aengewendt te betaelen 6 rijxdaelers. 

 

 

126. [Idem 13 November 1665] fol.36vo. 

Betta Claes weduwe Struick is begunstigt met 10 goltguldens uijtte Ecclesiastique Caemer 

van de heer Loussen. 

 

 

127. Den 21
ste

 Novemb(er) 1665, vol.37. 

Op het request van Jan Berentsen Kreuger ende Jacob Croon momberen van Catharina Jans 

den 28
ste

 October 1665 aen Schepenen ende Raedt overgegeven, versoeckende dat  

d’ uijtcoop, soo tusschen haer ende Haer kinderen schoon vaeder Hermen Geeraerts staet 

ingegaen te worden bij haer Achtbaere mochte werden geapprobiert, wesende geapostilleert 

dat supplianten bij provisie worden geauthoriseert over dese uijtcoop te mogen accorderen, 

edoch niet anders als op approbatie van Schepenen ende Raedt bij welck regt naederhandt op 

dato bovengemelt wesende gevoegt d’ uijtcoop bij parthien wedersijts onderteeckent, hebben 

Schepenen ende Raedt dieselve geapprobeert ende haer velgevallen, laeten, ende is  

d’ approbatie in margine van de uijtcoop geteeckent. 

 

 

128. Den 23 Nov(eber) 1665, fol.37. 

Sijn Engele Hans en Anna van der Straeten ijder begunstigt met thijn goltguldens eens uijtte 

Ecclesiastique Caemer van de heer Loussen. 

 

 

129. [Idem 23 November 1665], fol.37. 

Opte requeste van Jan Pijl en Henrick Janssen mombaeren over de overgebleven dochter van 

zaelige Jan ten Toorn, versoeckende desselffs naergelaten boedel te moeten aentasten onder 

beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen en Raedt authoriseren supplianten om desen 

boedel onder beneficie van inventaris ten overstaen van 2 der grootste creditueren te mogen 

aenvaerden. 
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130. Den 25 Nov(ember) 1665, fol.37vo. 

Opte requeste van de vrunden ende bloetverwanten van Berent Gerrijtsen Smit, versoeckende  

desselffs nargelaeten boedel onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Wordt toegestaen dat supplianten desen boedel onder beneficie van inventaris, 

ten overstaen van 2 der principaelste creditueren sullen aentasten en de goederen vercopen, ad 

opus jus habentis. 

 

 

131. Den 28 Nov(ember) 1665, fol.37vo. 

Is Trijntien Egberts begunstigt met thijn caroli guldens eens, uijtte Ecclesiastique caemer van 

de heer Burgermeester Loussen. 

 

 

132. Den 28 Novemb(er) 1665, fol.38. 

Opte requeste van de Creditoren van zaelige Christina Bernhardts gewesene dienstmeijt van 

de weduwe Hel, versoeckende dewijl dieselve alhier niet en hebbe gehadt fixu domicilium 

noch naergelaten eenige erffgenaemen, dat over desselffs boedel Gerrijt Meeussen Schinckel 

en Jan Kiers mochten werden gestelt tot Curatoren. 

Was geapost:  De personen hier in voorgestelt worden tot Curatoren over desen boedel 

geauthoriseert, mits dat van dieselve goederen worde gemaeckt een gerichtelijcke inventaris, 

om ter Secretarie daer van te worden gehouden behoorlijcke memorie. 

 

 

133. Den 30
ste

 Novemb(er) 1665, fol.38. 

Op het request van Berendt Avercamp, Hermen Lucassen ende Gerhardt Joosten momberen 

van saelige Arent Thijsen Laeckemeester onmondige soon, versoeckende dat sij sub beneficio 

inventarii haeren pupils vaeders boedel mochten aenvaerden. 

Was geapost:  Wordt den supplianten geaccordeert, om sub beneficio inventarii, mits 

assummeerende twee der grootste creditueren de bovengemelte boedel te mogen aenveerden. 

 

 

134. Den 2 Decemb(er) 1665, fol.38vo. 

Opte requeste van de Creditueren van zaelige Roeloff Joostens en sijn huijsvrou, 

versoeckende, vermits niemandt den boedel sich aenmatigde, curatoren. 

Was geapost:  Claes Stercke en Rutger Rutgerts worden tot Curatoren over desen boedel 

geauthoriseert om naer gemaeckte staet en gerichtelijck inventaris van dieselve, de goederen 

te vercopen, de memorie nevents de penningen daer van ter Secretarije over te brengen, ten 

einde daer op worde geprocedeert, soo en als naer Stadtrechte sal behoren. 

 

 

135. [Idem 2 December 1665], fol.39. 

Opte requeste van de Creditueren van Truckel Geerrijts en sijn huijsvrou beijde overleden, 

versoeckende, vermits niemandt den boedel sich aenmatigde dat Curatoren over denselven 

boedel mochten werden gestelt. 

Was geapost:  Abel Arentsen en Arent Gerrijtsen worden tot Curatoren over desen boedel 

geauthoriseert, om naer gemaeckte gerichtelijcke inventaris of staet van dieselve, de goederen 

te vercopen, de memorie nevents de penningen daer van ter Secretarije over te brengen ten 

einde daer op worde geprocedeert, soo en als naer Stadtrechte sal behoren. 
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136. [Idem 2 December 1665, fol.39. 

Op de requeste van Jan Evertsen van Wijck versoeckende met de vacante plaets van zaelige  

Mr. Berent Gerrijtsen Hoeffsmit te werden gebeneficieert. 

Was geapost:  Suppliant wordt met de vacante plaets van hoeffsmit begunstigt, om in 

dieselve te treden metten iaere 1666 en sulx op de proffijten daer toe staende bij provisie tot 

revocatie. 

 

 

137. Den 30
ste

 Novemb(er) 1665, fol.39vo. 

Op het request van Trientien Jans vertrout aen eenen Jan ……. Met denselven hebbende twee 

kinderen behijlickt,(getrouwd) dat haer voorschreven. Man sij vertrocken sonder ordre tot 

onderhout der gemelte sijne twee kinderen te hebben gestelt, dieselve kinderen aen die pest 

sijn sieck geworden, het een sij overleden en het ander apparent sou volgen, suppliante 

onvermogen sij de dootschulden te volgen, versoeckende derhalven dat Roeloff van Wesel 

onder welcke noch 25 caroli guldens van voorgedachte kinderen wegen berusten, moge gelast 

worden om uijt dieselve penningen de dootschulden te betaelen. 

Was geapost:  Roeloff van Wesel wordt geordonneert, om uijt die bovengedachte 25 guldens 

de dootschulden te betaelen. 

 

 

138. Den 9 Decemb(er) 1665, fol.39vo. 

Opte requeste van de weduwe van zaelige Geert Hermsen Backer als Creditrice van saelige 

Jan Telinck, versoeckende alsoo hij is comen te overlijden, en sijn huijsvrou van hier fugitijff 

is geworden, en niemant  sich sijn naergelaten boedel aenmatigt dat tot reddinge desselffs 

Curatoren mochten werden gestelt. 

Was geapost:  Johan Carsten van t’ Engbert en Berent  Janssen worden tot Curatoren in desen 

geauthoriseert, sullende van desen boedel bij haer werden gedaen maecken een gerichtelijcke 

inventaris, en de penningen bij vercopinge daer van procederende, werden gebracht ter 

Secretarije ten einde daer op werden geprocedeert naer Stadtregte. 

 

 

139. [Idem 9 December 1665], fol.40. 

Vermits het overlijden van wijlen den Rector Dr. Petrus Nieuenburg, is ten versoecke van 

Bartelt Brandenburg als momber over Engbert Brandenburgs onmondige dochtertien Jenneke 

genaemt bij zaelige Jenneken Nijenburg in echte verweckt, Dor. Bernardt Borneman 

geauthoriseert om nevents de momber voorschreven met en neffens de andere erffgenaemen 

de scheijdinge en deilinge der goederen bij zaelige Anna Nijenburg naergelaten te helpen 

maecken. 

 
In marge:  Dr. Borneman geauthoriseert om nevents Bartolt Brandenburg de deilinge van zaelige Anna Nijenburgs 

goederen te helpen maecken. 

 

 

140. [Idem 9 December 1665] fol.40. 

Bartolt Janssen en Jennigien Hagedoorn sijn begunstigt met 10 goltguldens uijtte 

Ecclesiastique Caemer van de Burgermeester Loussen. 

 

 

141. Den 12 Decemb(er) 1665, fol.40vo. 

Opte requeste van Henrick Willems, remonstrerende, hoe sijn soon Rijck Henrix alhier is 

comen t’ overlijden, welckers boedel sij sich beswaert vindende pure te aenveerden, versogt 
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sij dat Schepenen ende Raedt hen willen consenteren, dat sij die mochten aentasten onder 

beneficie van inventaris ten overstaen van twee Creditoren. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt consenteren dat desen boedel onder  

beneficie van inventaris ten overstaen van twee der principaelste creditoren Berent Noortberg 

en Lubbert Blat sal mogen worden aengetast mits dat van dieselve worde gemaeckt een 

formelen inventaris, en dat de penningen daer van te procederen sullen werden gebracht ter 

Secretarije ten einde daer op werde geprocedeert naer Stadtrechte 

 

 

142. [Idem 12 December 1665], fol.40vo. 

Opte requeste van Henrick Meijer remonstrerende dat Samuel de soone van vrou Harweijers 

sijn peert uijt de weijde gehaelt, werden en ten eenemael heeft bedorven in voegen, dat 

requestrant het selve sich niet heeft willen aennemen maer dat het daer op door ordre van de 

heer Burgermeester in der tijt sij hebben gebracht op de stal van Reeuwert Wolters welcke 

gelt eijsschende voor het voeder en niemandt het selve willende betaelen noch het peert hem 

aentrecken, versocht derhalven dat het selve versochte penningen tot betaelinge van het 

voeder geemploeijeert en de overige ad opus jus habentis in den Gerichte gedeponeert 

worden. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat wordt verstaen dat het peert ten overstaen 

van het Gerichte sal worden vercoft, de verteerde verdere penningen uijtt betaelt ende rest ad 

opus jus habentis in judicio gedeponeert. 

 

 

143. [Idem 12 December 1665], fol.41vo. 

Opte requeste van Martha Henrix versoeckende aengenomen te worden tot ordinaris 

vroemoeder, sijnde sij bij eenige vrouwen bereets gebruickt, en bij eenige vroetvrouwen 

geexamineert. 

Was geapost:  Suppliante wordt gelast haer van het werck der vroemoeders te sullen 

onthouden  tot datse wettelijck sal sijn geexamineert en geadmitteert. 

 

 

144. Den 15 Decemb(er) 1665, fol.41vo. 

De creditueren van Lambert Hermsen Hagedoorn, versoeckende dat over den boedel mochten 

werden geauthoriseert 2 curatoren, om dieselve te redden, was op derselver requeste 

geappostileert. 

Was geapost:  Sijmon Henrixen Potgieter ende Dirck Meijer worden geauthoriseert tot 

Curatoren over den boedel hier in gemelt, mits dat van haer, van die in de boedel sijnde 

goederen sal worden gemaeckt een gerechtelijcken inventaris de penningen daer van bij 

vercopinge procederende werden gebracht ter Secretarije, ten einde daer op werde 

geprocedeert naer Stadtrecht. 

 

 

145. Den 14
de

 Decemb(er) 1665, fol.42. 

Op ’t request van Berentien Jans weduwe van saelige Jan Janssen van Helmondt, 

versoeckende in haere armoede door de langdurige sieckte ende overlijden haeren ehemans, 

haer overcomen, met een penninckien te mogen worden ondersteunt. 

Was geapost:  Suppliante wordt uijt deser Stadts Ecclesiasticque Caemer van heer 

Burgermeester Loussen met thien goltgulden eens begunstigt. 
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146. Den 19
de

 Decemb(er) 1665, fol.42. 

Op het request van Jan Janssen Kelder versoeckende in plaets van saelige Jan Gerritsen met  

het vacante wagemeester ampt te worden gebeneficie(e)rt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de vacant gewordene 

wagemeesters plaets in de Boven poorte. 

 

 

147. Den 19
de

 Decemb(er) 1665, fol.42vo. 

Op het request van Hendrick Janssen Tollenaer te kennen gevende, hoe dat sijn broeder Albert 

Janssen wagemeester nevents sijn huijsvrou is overleden naerlaetende een kindt, dat hij als 

oom van hetselve hem beswaert vint den boedel sonder voorgaende opgestelden inventaris, te 

aenvaerden, versoeckende over sulx dat hij nevents Gijsbert Meijer ende twee der grootste 

Creditoren den boedel onder beneficie van inventaris moge aentasten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat hij nevents Gijsbert 

Meijer, mits assumeerende twee der grootste Creditoren den boedel bovengemelt onder 

beneficie van inventaris sal mogen aenveerden en dat hijn naer vercopinge der goederen, de 

penningen daer van procederende ter Secretarie gebracht worden op dat daer op naer 

Stadtrechte moge worden geprocedeert. 

 

 

148. Den 21
ste

 Decemb(er) 1665, fol.43. 

Is Aeltien Jans weduwe van saelige Capt. Jan ter Steege uijt deser Stadts Ecclesiastique camer 

vande heer Burgermeester Loussen begunstigt met thien goltguldens eens. 

 

 

149.  Den 18 Decemb(er) 1665, fol.43. 

Opte requeste van Jan Pijl en Henrick Janssen, mombaeren van Jan ten Toorens naergelaten 

dochter, remonstrerende hoe dat Swaene ten Tooren haer pupils moeder in 2
de

 houwelijck 

hebbende gehadt eenen Gerrijt van Delden welcke nu mede is overleden, naerlatende tot 

erffgenamen vrunden in Twente woonachtig, welcke door den tegenwoorigen oorlog niet en 

connen werden verschreven, waer over sij onbequaem sijn tot reddinge der boedels te treden, 

ten sij ijmandt bij Schepenen ende Raedt in den naeme der absenten wierde geauthoriseert om 

alsulcken reddinge bijte wonen waer toe sij apostil versochten. 

Was geapost:  Dirck Gerrijtsen van der Nieuenburg wordt geauthoriseert, om voor en uijtten 

naeme van de vrunden en naeste erffgenaemen van zaelige Gerrijt van Delden, dit erffhuijs te 

helpen redden en de scheijdinge der goederen te maecken, brengende naer het voltrecken , de 

memorie daer van over ter Secretarije. 

 

 

150. Den 29
ste

 Decemb(er) 1665, fol.43vo. 

Hebben Schepenen en Raedt Petrus Moock tot incoping van boecken, begunstigt met thijn 

caroli guldens uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Burgermeester Loussen. 

 

 

151. Den 30 Decemb(er) 1665, fol.43vo. 

Opte requeste van zaelige Jacob Henrixen en sijn huijsvrou erffgenaemen, versoeckende 

deselffs boedel, ten overstaen van 2 der grootste Creditoren als curatoren onder benficie van 

inventaris te mogen aentasten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten om ten overstaen van Engbert 

Scheppinck en Engbert Schelboom als geauthoriseerde Curatoren desen boedel onder 



Pagina 34 van 162 

beneficie van inventaris te sullen mogen aentasten mits van den boedel maeckende een 

gerichtelijcke inventaris en naer gedaene vercopinge de penningen van de vercofte goederen 

brengen ter Secretarije, ten einde daer op werde geprocedeert naer Stadtrechte. 

 

 

152. [Idem 30 December 1665], Fol.44. 

Opte requeste van Wijcher Smit remonstrerende, dat hij nevents Dirck Nijhuijs is 

gevolmachtigt van Albert ten Braeck tot Delden om de goederen van Gerrijt van Delden, des 

overledenen vader, te deilen, en dat Dirck Nijhuijs deser werelt is comen te overlijden, doch 

dat de vader bij eijgen handt in cas van overlijden hadde gesubstitueert Jurrien Berents, 

weshalven hij versocht, dat den selven in den overledenen plaetse, tot reddinge van desen 

boedel mochte werden geauthoriseert. 

Bij apostil van den 18 deses lopende maents, Dirck Gerrijtsen van der Nieuburg wesende 

geauthoriseert om uijtten naem vande vrunden en naeste erffgenaemen van zaelige Gerrijt van 

Delden het erffhuijs te helpen redden en scheijden brengende naer voltreckinge daer van over 

te Secretareije behoorlijcke memorie, soo worden Wijcher Smit en Jurrien Berents 

geauthoriseert, den selven Dirck Gerrijtsen van der Nieuburg in desen in voegen voorschreven 

bijgevoegt. 

 

 

153. Den 2 Jan(uarij) 1666, fol.44vo. 

Opte requeste van Claes Stercke en Jan Laurentsen momberen over Jacob Geertsens 

naergelaeten onmondige kint, remonstrerende dat in den boedel sij een klein huijssien met een 

hoffien, sijnde het huijssien seer vervallen, en daer boven den boedel beswaert met 

verscheijden schulden, versogten derhalven dat sij mochten werden geauthoriseert het gemelte 

huijs en hoffien te mogen vercopen. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat, worden supplianten in haer qualiteijt 

geauthoriseert, dit huijs en hoff ten meesten proffijte van de onmondige te vercopen, mits dat 

naer betalinge der schulden de overschietende penningen weder worden belegt. 

 

 

154. [Idem 2 Januarij 1666], fol.45. 

Opte requeste van de Creditueren van Jan Tuenissen en Maria Geerrijts, versoeckende, dewijl 

niemandt hem den boedel wilde aenmatigen, dat tot reddinge van den boedel 2 curatoren over 

dieselve mochten werden geauthoriseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Joncker Johan van Wijnbergen, in de 

naem van sijn suster en Jan van Metelen tot Curatoren over desen boedel, om naer gemaeckte 

gerichtelijcke inventaris, de goederen te vercopen, de memorie en penningen daer van ter 

Secretarije over te brengen ten einde daerop werde geprocedeert naer Stadtregte. 

 

 

155. [Idem 2 Januarij 1666], fol.45. 

Opte requeste van Arent Henrixen dootshooft en Gerrijt Cornelissen als mombaeren van het 

overgelaten kint bij zaelige Mense Willems, bij Evert Gerrijtsen zaelige in echte verweckt, 

versoecken den overgebleven boedel te mogen aentasten onder beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Arent Henrixen Dootshooft en Gerrijt Cornelissen worden nevents Albert 

Claessen en Jan Maler als Curatoren geauthoriseert, om naer gemaeckte gerichtelijcke 

inventaris onder beneficie van dieselve goederen te vercopen, de memorie en penningen daer 

van ter Secretarije over te brengen ten einde daer op verder werde geprocedeert soo en als 

naer Stadtrechte sal behoren. 
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156. [Idem 2 Januarij 1666], fol.45vo. 

Opte requeste van Jan Petersen schoemaecker, versoeckende over den boedel van Albert 

Henrix, in sijn huijs overleden, curatoren mochten werden gestelt. 

Was geapost:  Jan Petersen Schoemaecker en Claes Barteltsen Cuijper worden geauthoriseert 

tot Curatoren over desen boedel, mits dat naer gemaeckten inventaris de goederen vercoft sij 

de memorie en penningen daer van Secretarije over brengen, ten einde daer op naer 

Stadtrechte worde geprocedeert. 

 

 

157. Den 19
de

 Decemb(er) 1665, fol.46. 

Op het request van d’ erffgenaemen van saelige Geert Janssen ende sijn huijsvrou 

versoeckende permissie, om dess overleden boedel onder beneficie van inventaris te mogen 

aenveerden. 

Was geapost:  Supplianten wordt gepermitteert, om den boedel bovengemelt, onder 

gerichtelijcke te maeckene inventaris te mogen aenveerden, ende dat sij bij de vercoopinge 

der goederen sullen hebben te roepen de heeren Cameners deser Stadt, ende de penningen 

daer van te procederen ter Secretarie overbrengen, ten einde daer over nae behooren wordt 

gedisponeert. 

 

 

158. Den 22 Decemb(er) 1665, fol.46. 

Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt hebben ten aensien van extraordinaris aengewende 

de bevoiren bij het affsterven van Dr. Petrus Nieuenburg Rector en Johannes David Went 

beijden conrector, door Laurentius van der Heijden, en Agidius Valckenier begunstigt geene 

met vijftich goltguldens en dese met vijftich caroli guldens eens. 

 
In marge:  Den 27 Febr(uarij) 1666. Is bij Schepenen ende Raedt verstaen dat dese 50 goltguldens en 50 caroli 

guldens waer mede  Dug. Heidanus ende Dug. Valckenier begunstigt sijn geweest door de heer Camener Loussen betaelt 

sullen worden. 

 

 

159. Den 6 Januarij Anno 1666, fol.46vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot onderhout van Jurrien Bruidegom, Berent Tromslager 

begunstigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van heer Burgermeester Loussen met thien 

goltguldens eens. 

 

 

160. [Idem 6 Januarij 1666, fol.46vo. 

Opte requeste van Jan Gerrijtsen ende Evert Dirxen mombaeren over t’ onmondige kint van 

zaelige Jan Coecke de ionge, versoeckende dat sij mochten werden geauthoriseert nevents 

andere mede eijgenaeren ¼ part van een hoffien tot Brunnepe te vercopen. 

Was geapost:  Supplianten in haer qualiteijt worden geauthoriseert dit vierdepart, nevents de 

andere interessenten, van dit hoffien te vercopen mits dat de penningen, daer van 

procederende ten proffijte van de onmondige weder worden belecht. 

 

 

161. Den 7 Januarij 1666, fol. 47. 

Opte requeste van Rutger Jansen Velthoen Majuer en Dirck Meijer Curatoren over den boedel 

van zaelige Meister Berent Smit, versoeckende dat de kerckmeester Ridder haer tot een mede 

curator over denselven boedel, en vervolgents authorisatie, om het gereetschap, ten overstaen 

van des verstant hebbende uijtter handt te vercopen. 



Pagina 36 van 162 

Was geapost:  Lambert Jurriaensen Ridder wordt bij desen de andere mede curatoren 

bijgevoegt, en worden dieselve vervolgents geauthoriseert, om ten overstaen van 2 des 

verstant hebbende het smits gereetschap te vercopen, sullende de penning daer van gelijck 

mede van de andere goederen, overgebracht worden ter Secretarije. 

 

 

162. Den 16 Jan(uarij) 1666), fol.47vo. 

Opte requeste van Gretien Mense naergelaten dochter van zaelige Evertien Gerrijts bij haer 

overleden eheman Mense Bartelts in echte verweckt, versoeckende haer moeders boedel te 

mogen aenveerden en onder beneficie van inventaris ten overstaen van Henrick Berentsen en 

Lambert Gerrijts als 2 der principaelste creditueren. 

Was geapost:  Dit versoeck van desen boedel onder beneficie van inventaris aen te tasten ten 

overstaen van van Henrick Berentsen en Henrick Gerrijtsen als 2 der principaelste curatueren, 

wordt toegestaen, sullende bij vercopinge der goederen, de penningen daer van te procederen, 

gebracht worden ter Secretarije om daer in verder te werden gedaen naer rechte. 

 

 

163. Den 20 Januarij 1666, fol.48. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt, de heer Burgermeester Santen de huire van 

het erve op de Moddercuile boven de lopende pachtiaeren verlengt den tijt van noch van drie 

pacht off dertich daeraen volgende iaeren, sullende alsoo dese pacht comen te expireren 

metten jaere duisent sevenhondert en vier, op conditien dat de geltpacht van vijffhondert 

caroli guldens iaerlix blijvende in wesen, de toepachten van nu aen sullen blijven, 

gemortificeert, en dat daer tegen de heer Santen van geen verbeteringe buijten de vergoedinge 

van huijs, berg en koeije naer meijersrecht ijets sal hebben te eijsschen, als alleen t’ geen sijn  

Ed. bij het huijs sal comen te maecken tot behoudenis van de beesten in cas van hoog water en 

dit tot erkentenis van onpartidegen. En is oock sijn Ed. voor dieselve tijt gecontinueert de 

visscherije van het Gansediep voor twee caroli guldens en den Rijckenburg voor achtijn caroli 

guldens beijde oock iaerlijx. 

 

 

164. Den 22 Jan(uarij) 1666, fol.48. 

Opte requeste van Hermen Janssen en Arent Janssen van der Nieuburg momberen van de 

naergelaten wijle Antonij de Sama, versoeckende authorisatie om haer pupillen huijs te 

vercopen door dien anderts de schulden der erffhuijs niet en connen worden voldaen. 

Was geapost:  Supplianten worden geauthoriseert het huijs van haere pupillen te vercopen, 

om uijt de penningen daerheen te procederen, de erffhuijs schulden te voldoen en het geen 

mochte overschieten tot proffijte der onmondige aen te leggen. 

 

 

165. Den 30 Jan(uarij) 1666, fol.48vo. 

Op het request van Jan Coopsen Worst ende Hendrick van Wieringen als momberen over 

Geertruidt en Mette Gerrijts kinderen van saelige Gerrijt Albertsen schoemaecker ende 

Aeltien Costers versoeckende dat haer in vooriger qualiteit, nevents Albert ende Jennigien 

Gerrits, mundige kinderens van gedachte Gerrijt Albertsen ende Marrigien Costers, 

toegestaen moge worden, om onder beneficie van inventaris den boedel van haer versturvene 

olderen te mogen adieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt permitteren supplianten dat sij mits assumerende twee  

der voornaemste ende grootste Creditoren, den boedel boven gemelt, onder een gerichtelijcke 

te maeckene inventaris sullen mogen aenvaerden, ende dat sij de penningen, soo bij 
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vercoopinge der goederen inden Gerichte sullen hebben te deponeren, om daer over nae 

rechte te mogen worden gedisponeert. 

 

 

166. Den 3
de

 Febr(uarij) 1666, fol.49. 

Op de requeste van Gerbrant Stinstra, versoeckende dewijl de weduwe van Rutger Hermsen 

haer boedel desolaet heeft verclaert, en hij nevents Juffer Lucretia Conjets sijnde grootste 

creditoeren, dat de heer Burgermeester Voogt wegen Juffer Conjets en sijn broeder Wijbrant 

Stinstra wegents hem suppliant tot Curatoren over desen boedel mogen werden 

geauthoriseert. 

Was geapost:  De heer Burgermeester Voogt en Wijbrant Stinstra worden tot Curatoren over 

desen boedel geauthoriseert, mits dat van den selven boedel worde gemaeckt een formelen 

inventaris, en de penningen daer van procederende bij vercopinge werden overgebracht ter 

Secretarije, ten einde daer op werden geprocedeert naer Stadtrecht. 

 

 

167. Den 5
de

 Febr(uarij) 1666, fol.49vo. 

Opte requeste van Jan Petersen en Henrick Janssen, mombaeren van Trijne Louwen kint, op 

het Haetlandt, versoeckende, alsoo de moeder is comen te overlijden en supplianten beducht 

sijn, voor achterwesende schulden, den boedel voor haer pupil te mogen aentasten onder 

beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Wordt geaccordeert dat desen boedel sal mogen werden geaenveerdet onder 

beneficie van inventaris, mits dat ten overstaen van twee der principaelste creditueren worde 

gemaeckt een formelen inventaris, en de penningen van die te vercopene goederen werden 

gebracht ten Secretarije, om daer over verder te worden gedisponeert, soo en als naer rechte 

sal werden bevonden te behoren. 

 

 

168. [Idem 5 Februarij 1666], fol.50. 

Opte requeste van Aeltien Coops weduwe van zaelige Coop Leijendecker, remonstrerende dat 

haer soon Herman Banck sijnde overleden, en sij suppliante gecomen tot hoogen ouderdoom, 

in erffhuijs saecken onervaeren, met versoeck dat de kerckmeesters Ridder en van t’ Engbert 

mochten werden geauthoriseert om in desen haer als Curatoren te assisteren. 

Was geapost:  Lambert Jurriaens Ridder en Johan Carsten van t’ Engbert worden 

geauthoriseert om suppliante ten aensien van haeren hoogen ouderdom, in dese haere erffhuijs 

saecke niet alleen te assisteren, maer oock die oock voor haer in haer absentie waer te nemen. 

 

 

169. Den 9
de

 Febr(uarij) 1666, fol.50vo. 

Op het request van Gerrijt Janssen Eelking ende Gerrijt Roeloffsen geconstitueerde 

volmachtigers van Sinjeur Herman Geerlingh, Gerhardt van der Schalcken, Gerrijt van 

Lansbergen, Hendrick van Eeckhout ende Huibert Wijbrants vermogents volmacht op haer 

voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Haerlem op den 25 Januarij 1666 op 

haer tot dese saecke gepasseert, versoeckende dat sij uijt cracht van dien, den boedel van 

Steven Gerrijtsen ten Cate onder beneficie van inventaris mochten aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Gerrijt Janssen Eelking ende Gerrijt van 

Lansbergen, Hendrick van Eeckhout ende Huibert Wijbrants vermogents op haer voor 

Schepenen ende Raedt der Stadt Haerlem dato den 25 Januarij 1666 in debita forma  

gepasseerde volmacht, dat sij, mits assumerende twee der principaelste creditoren den boedel  
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in desen requeste vermelt onder eene gerichtelijcke te maeckene inventaris sullen mogen 

aenvaerden ende redden, de penningen daer van procederende in judicio sullen hebben te 

deponeren, om daer over nae rechte te worden gedisponeert. 

 

 

170. Den 6
de

 Febr(uarij) 1666, fol.51. 

Op het request van Seger Evertsen Twenth oudt sijnde omtrent 20 jaeren versoeckende dewijl 

sijn momberen overleden sijn, dat hem veniam aetatis worde geconsentiert. 

Was geapost:  Om redenen in desen gecomprehendeert ende op de goede attestatien sijnen 

goeden comportements wordt den suppliant veniam aetatis vergunt, ende wordt hij 

vervolgents geauthoriseert sijn eigen saecken te mogen verrichten. 

 

 

171. Den 15
de

 Febr(uarij) 1666, fol.51. 

Op het request van Hendrick Arentsen, versoeckende bij afflijvicheit van sijn vaeder 

tegentwoordich impotent sijnde, met het dootgraeverschap van de Boven Kerck te mogen 

worden begunsticht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant bij voor afflijvicheit van 

desselffs vaeder, met het dootgraeverschap van de Boven Kercke. 

 

 

172. Dito (15 Februarij 1666), 1666, fol.51vo. 

Op ’T request van Gerrijt Hendrix Smit te kennen gevende, hoe dat sijn broeder Wolter 

Hendrix wesende out 36 jaeren ende tot die tijdt toe en al noch met onnoselheit ende 

simpelheit besocht, derhalven onbequaem om sijn kost te connen winnen hij suppliant geen 

middelen heeft noch machtich is om voor hem ende sijn voorschreven onnoselen broeder de 

cost te connen winnen, versoeckende derhalven van haer Achtbaere een subsidie tot t’ levens 

onderhout. 

Was geapost:  Tot onderhout van den onnoselen persoon in desen requeste gemelt geven 

Schepenen ende Raedt jaerlijx uijt d’ Ecclesiastique goederen haerer Ed. Stadt vijff en 

twintich caroli guldens t’ ontfangen in twee terminen als Paesschen ende Michaeli, waervan 

d’ eerste termijn op aenstaende Paesschen ter somma van 12 ½ caroli gulden sal verschenen 

wesen. 

 

 

173. Den 15
de

 Febr(uarij) 1666, fol.52. 

Opte requeste van Dr. Bernhardt Borneman en Dirck Bongert als mombaeren van zaelige 

Michiel Gerbrants en Webbegien Lamberts Twent naergelaten onmondige kinderen, 

versoeckende aggreatie en approbatie van seecker bij haer opgericht accoort, met Wijcher 

Janssen, voor hem selven en als volmachtiger sijner huijsvrou Joucke Claes bestemoeder van 

dieselve kinderen, en in die qualiteijt erffgenaemen van eene derselver kinderen Gerrigien 

genaemt naer den vader en moeders doot werde overleden, welck accoort bij de requeste 

overgegeven van woord tot woordt luijdet als volgt. 

 

Alsoo Michiel Gerbrantsen, en Wobbegien  Lamberts Twent in haer leven echluiden, deser 

werelt sijn coomen te overlijden, naelatende drie kinderen, waervan t’ eene genaempt Gergien 

Michiels deser werelt is coomen te overlijden: Ende dan desselfs goederen, soo sij met haere 

twe broederen, noch in gemeenschap was hebbende, en besittende , nae Stadtrechte van 

Campen, als mede nae lantrechte van Veluwen, alwaer alle de goederen, bij zaeligen Michiel 

Gerbrants en Wobbigien Lamberts naegelaten sijn gelegen op de bestemoeder Joucke Claes 
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huijsvrou van Wijcher Jansen, sijn koomen te devolveeren, erven en te versterven: Soo isset 

dat Wijcher Jansen voor hem selven, ende mede speciale last, en volmacht hier toe hebbende 

van sijn huijsvrouwe Jouke Claes, met Dr. Bernhardt Borneman ende Derck Bongaert, als 

monbaren over de twe onmundige kinderen van meer gemelte Michiel Gerbrantsen, ende 

Wobbegien Lamberts naer voorgaende overslach ende bevindinge dat de goederen volgents 

hier bij gaende specificatie, sich waeren bedragende 8756 caroli guldens 12 stuivers 8 

penningen ende alsoo voor jeder derde part twe duissent negenhondert achthien guldens 

seventhien stuivers acht penningen is veraccordeert ende over gecomen, edoch op approbatie 

Ende behach van den Achtbaere Magistraet der Stadt Campen als over mombaeren dat de 

voorsschreven mombaeren voor haere twe pupillen met naemen, Gerbrant ende Lambert 

Michielsen sullen trecken ende erffelijck in eigendoms recht besitten, ’t huijs de Dree Sluetels 

geaestimeert, ende getaxeert op 3500 caroli guldens ende dan noch het vierde part van een 

erve gelegen in Oosterwolde, soo bij Jochem ten Doorne tegenswoordich op woont gestelt op 

3209 guldens en dat beide met recht ende gerechticheit, voorts raet en onraet daertoe 

behoorende waer en tegens Wijcher Jansen ende sijn huisvrouw erfflijck sullen trecken, dese 

navolgende goederen, soo ten deele haer met de kinderen, van haere moije Jannechien 

Lamberts Twent aengeervet, ende gestorven sijn: als vooreerst, t’ boeck ende de obligatien 

vijff hondert vijfftich caroli guldens noch 104 guldens: 2 suivers: 10 penningen onder Derck 

Bongaert noch berustende, noch haer aenpart inde helffte van twe mudde gesaije op dree 

hondert vijff en seventich caroli guldens: noch van resterende cooppenningen uitstaende 

onder Jacob Hermsen, ter somma van 250: voor de kinderen derde part, 80 guldens: 16 

stuivers 10 penningen: eenderde part in een campien groot ongeveer ses greasen, op 83 

guldens 6 stuivers 10 penningen: een derde part in 5 greesen, inde Smalle Sije, aande noort 

sijde aande gemeene wech gelegen op 258 guldens: 6 stuivers 10 penningen een derde part in 

2 Campies op Hermen Coolen arve aenden Woltwech op 150 guldens. Een seste part uit een 

vierde part van ’t arve bij Jochem ten Doorne worde gebruickt op 140 guldens soo de 

kinderen aangestorven, van Jannichien Lamberts Twent, noch wegens ’t gepraetendeerde 

loon, voor 375: de ander halve dachmat in Frieslant hondert guldens: noch de twe kinderen 

aengestorven van Jannichien Lamberts Twent ende in voldoeninge aen Wijcher Jansen 

overgegeven, twe twaelfte, off een seste part van 125 guldens maeckende 20 guldens: 17 

stuivers 6 penningen: een seste part uit de helfte van twe mudde gesaije, geaestimeert op 450 

guldens: 35 guldens: een seste part van 97 guldens: 16 guldens: 3 stuivers: 6 penningen: Een 

seste part uit een Campien groot ongeveer sess Gresen in ’t geheel getaxeert op 100 guldens: 

16 guldens 13 stuivers 6 penningen: een seste part uijt eenderde part in vijff greesen in de 

Smalle Hije aen de noortsijde bij de gemeene wech gelegen 51 guldens: 13 stuivers: 6 

penningen. een seste part uijt een derde part op Hermen Coolen erve aen den Woltwech, 26 

guldens: twe twaelffte parties in Jennichien Lamberts huis op 300 guldens: voorts ’t gereede 

bij Jannichien Lamberts naegelaten  geaestimeert op 223 guldens alle welcke posten alsoo te 

samen coemen te bedragen 3022 guldens 17 stuivers 6 penningen wesende also 104 guldens 

meerder als Wijcher Jansen portie erffenis quam te bedragen soo eer dat van sijne resterende 

costpenningen aan jeder part heeft heeft belooft te valideeren 104 guldens te samen 208 

guldens maeckende alsoo jeder part 3022 guldens: 17 stuivers 6 penningen noch heeft 

Wijcher Jansen angenomen alle lasten op de parceelties hem toe gevallen, ’t sij van verloopen 

verpondinge als anders te betaelen, als oock alle des boedels schulden, soo tot Amsterdam als 

anders sonder dat de kijnderen daer eenige swaericheit van sullen hebben. Waermede dan 

parthijen erffelijck sullen geleghen sijn hier van gemaeckt twe al eens luijdende bij 

contrahenten op approbatie als boven onder  hanteeckent Actum Campen den 9 Januarij 1666. 

 

Bernhardt Borneman Dr.; Wijcher Jansen; Derck Bongaert. 
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Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt dit hiernevents staende accoort en 

gemaeckte scheijdinge hebben geexamineert, hebben dieselve ten aensien vande pupillen 

geratificeert en geapprobeert gelijck die geratificeert en geapprobeert wordt cracht deses. 

 

 

174. Den 27 Febr(uarij) 1666, fol.53vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Johan Carsten van t’ Enbert en Toenis Helmichs Backer 

geauthoriseert, om de erscheijdinge en deijlinge der goederen tusschen en voor de kinderen 

van wijlen Reijnier van Santwijck te maecken. 

 

 

175. Den 3 Febr(uarij) 1666, fol.54. 

Op het requeste van Hermen Janssen Pannebacker en Arent Janssen van der Nieuwenburch, 

momberen van Anthonij de Fama ende Jenneken Alberts onmondige kinderen, versoeckende 

consent om den boedel van haer pupillen olderen naergelaeten onder beneficie van inventaris 

te mogen adieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Hermen Janssen Pannebacker ende Arent 

Janssen van der Nieuwenburg momberen van de onmondige kinderen van Anthonij de Fama 

ende Janneke Alberts, om den boedel van haer pupillen olderen onder beneficie van inventaris 

van een gerichtelijcke te maeckene inventaris te mogen aenvaerden, mits tot haer nemende 

twee der voornaemste ende grootste Creditoren, ende brengende de penningen soo van de 

goederen bij vercoopinge derselve sullen comen te procederen, in den Ed. Gerichte om daer 

over naer rechte te mogen worden gedisponeert. 

 

 

176. Den 5 Martij 1666, fol.54vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot voldoeninge van de dootschulden van de weduwe van 

saelige Capt. Jan ter Steege uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester 

Loussen vereert 10 goltguldens. 

 

 

177. Den 8
ste

 Martij 1666, fol.54vo. 

Op het request van de momberen van saelige Jan Vischers onmondige kinderens, 

versoeckende approbatie over het naevolgende accoort over t’ educeren van Thoenis Jans, 

Adriaen Vischer aenbesteedt, wesende van inhoudt als volgt. 

Willem Hendrix ende Hercke Claes, momberen van Eva Thoenis ende Hendrick Jans, 

kinderen ende erffgenaemen van saelige Jan Hendrixen Vischer ende Geesken Thoenis, 

hebben op het behagen vande heeren overmomberen, Thoenis Jans besteedt bij Ariaen 

Vischer; dat hij hem met cost en clederen sal onderhouden, hem leesen, schriven ende een 

handtwerck sal laeten leeren, tot des kindts mondige iaeren, daer voor genieten des kindts 

goet, gereeckent op 233 caroli gulden, van twintich stuivers het stuck, ses stuivers 10 2/3 

penningen een derdendeel van 700 caroli guldens beneffens het geene van het kindt middeler 

tijdt sal sijn verdient. Maer ingeval het kindt off aennemer orfe sij beide, ondertusschen 

stierven, soo sullen van die goederen vooreen ijeder iaer, het kindt in cost geweest is worden 

ingehouden twintich caroli guldens boven die verdiensten ende het overich aen de momboors 

ontricht. Waer van twee alleensluidende sijn onderteeckent, den 27
ste

 februarij 1666. 

Onderstont: Willem Hendrijcksen; Arian Vischer; Hercke Claessen. 

In margine van t’ Accoort was geappostileert: 

Schepenen ende Raedt den inhoudt deses accoort hebbende geexamineert, hebben hetselve 

pro ut jacet geaggreert. 
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178. Dito (8 Martij 1666) fol.55. 

Op het request van Jan Coopsen Worst ende Hendrick van Wieringen momberen van saelige 

Hendrick  Hermsen ende Aeltien Costers, onmondige naergelaetene kinderen, versoeckende 

in dier qualité permissie ende authorisatie om een huis, staende achter de Nieuwe Muire tot 

haer pleechkinderen saelige olderen boedel onder beneficie van inventaris wesende 

aengevaerdt, tot voldoeninge der Creditoren publijckelijck te mogen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Coopsen Worst ende Hendrick van 

Wieringen, om in qualité als momberen van saelige Hendrick Hermsen ende Aeltien Costers 

onmondige kinderen, haer pleechkinderen huis opentlijck te mogen vercoopen, mits dat de 

penningen daer van te procederen ten meesten oorbaer haerer pleechkinderen worden 

geemploijeert. 

 

 

179. Den 10
de

 Martij 1666, fol.55vo. 

Op het request van Willem Hermsen van Eepe, versoeckende dat haer Ed. hoochachtbaere de 

momberen van Claes ter Meer, gereist sijnde naer Indien, vermogents ten requeste 

gevoechden obligatie onder de handt van voornoemte Claes ter Meer gepasseert, geliefden te 

ordonneren, om uijt cracht van dien aen hem requeste te ontrichten een somma van twee en 

twintich caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, hebbende geexamineert dit requeste ende het daer bij 

gevoechde origineele handtschrift van Claes ter Meer als mede daer over verstaen hebbende 

de respective momberen van voornoemte Claes ter Meer dieselve momberen geordonneert, 

om het voorschreeven handtschrift, aen Willem Hermsen van Eepe te betaelen twee en 

twintich caroli guldens. 

 

 

180. Den 1 Martij 1666, fol.56. 

Om de extraordinaire gecontinueerde diensten van David Hulsenaer, in qualiteijt als 

sieckenbesoecker, is dieselve begunstigt met vijfftich caroli guldens eens, t’ onfangen uijtte 

het overschot van den Ecclesiastique caemer van de Heer Loussen Anno 1664. 

 

 

181. Den 12 martij 1666, fol.56. 

Op ’t request van Eingbert Gerrijtsen momber van kinderen van saelige Thijs Janssen 

Seemsbereider, versoeckende dat hem tot een mede momber in plaets van saelige Hermen 

Dirxen mochte geadjungeert worden Steven Dirxen ende dat sij vreesende den boedel van 

haer pleechkinderen olderen met veele schulden moge geonereert sijn, dieselve onder 

beneficie van inventaris mogen adieren daer tot assumerende d’ Ed. Lambert Jurriaensen 

Ridder van een der principaelste Creditoren. 

Was geapost:  Scepenen ende Raedt authoriseren Steven Dirxen in plaets van sijn saelige 

broeder Hermen Dirxen tot momber over de kinderen van saelige Thijs Janssen 

Seemsbereider, gelijck dan oock gemelte kinderen momberen, nevents de Ed. Lambert 

Jurriaensen Ridder geauthoriseert worden om den boedel van gemelte Thijs Janssen 

Seemsbereider onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden mits dat penningen, soo 

van de te vercoopene goederen sullen comen te procederen, ter Secretarie gebracht worden, 

op dat daer over naer rechte moge worden gedisponeert. 

 

 

182. Den 17
de

 Martij 1666, fol.56vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Anna van der Straeten ende Bette Claes ijder uijt deser Stadts 
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Ecclesiastique Caemer van de Heer Burgermeester Loussen tot levensonderhout begunstigt 

met thien goltguldens eens. 

 

 

183. Den 15 Martij 1666, fol.56vo. 

Op het request van Joncker Pieter van Hel, versoeckende betaelinge van 75 caroli guldens ter 

oorsaecke van een segen aen dese Stadt vercoft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de heeren Cameners Reiner Tengnegel 

ende Hermen Driese, dat haer Ed. in cas de 75 caroli guldens in desen requeste vermelt, niet 

en mochten weesen voldaen, dieselve affgetrocken nochtans twintich caroli guldens door de 

heer Burgermeester Santen in betaelinge van gepachtede vischerien van saelige Joncker Gerrit 

van Hel aengenomen orfe betaelt, sullen hebben te betaelen. 

 

 

184. Den 22
ste

 Martij 1666, fol.57. 

Op het request van Egbert Janssen van Assen en Cornelis Florisen versoeckende dat sij den 

boedel van Frans Janssen Christianus en Ide Floris, haer broeder en suster, onder beneficie 

van inventaris mogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Egbert Janssen van Assen ende Cornelis 

Florisen, om den boedel van Frans Janssen Christiaens ende Ida Floris, nevents Berent 

Steenbergen ende Roeloff Molter, sijnde twee der principaelste creditoren onder beneficie van 

inventaris te mogen aenveerden ende sullen hebben sorge te dragen, dat de penningen, soo 

vande vercofte goederen sullen comen te procederen, ter Secretarie overgebracht worden, om 

daer over naer rechte te worden gedisponeert. 

 

 

185. Den 22 Martij 1666, fol.57vo. 

Op het request van de Ed. Jan Carsten van t’ Engbert als curator over de onmondige kinderen 

van saelige Dns. Jacobus Dupre en Catharina de Lespierre en leven Eheluiden versoeckende 

aggreatie en approbatie van seecker bij hem opgerigt accoort, met de weduwe van zaelige 

Lespierre de Jonge, en de respective erffgenaemen van haeren man, welck accoort bij requeste 

over gegeven, van woort tot woordt luijdet als volgt. 

 

Op dach en dato ondergeschreven; hebben de respective erffgenaemen van saelige Steven de 

Lespierre de Jonge, met naemen Dus. Hermannus de Lespierre predicant tot Sneeck; Dns. 

Johannes de Lespierre predicant tot Dritswert, de Ed. Engbert Brandenburg, als man, en de 

mombaer sijner huijsvrou Margrieta de Lespierre, en de dan noch de Ed. Jan Karsten van t’ 

Engbert in deesen als mombaer en de Curator over de onmundige kinderen van zaelige Jacobs 

Dúpree, en de Catharina de Lespierre in leven Eheluiden ter eene, en de Eerbaere Aleida 

Sluiters weduwe van zaelige Steven de Lespierre voornoemt, geassisteert met de heeren 

Heimer Vriese, ende Everwijn van Bentheim Burgermeesteren, de Dno. Johanne ab Olen, 

predicant alhier tot Campen, als haere dacholderen en mombaeren in desen ter andere sijden, 

en wettelick contract van uitcoop (naer voor overleveringe van inventaris) over de goederen  

en erffnisse bij zaelige Steven de Lespierre voorormt naegelaten ende bij sijne weduwe  uit 

cracht van testament haer leven lanck in lijfftuchte recht kunnende worden gebruickt, 

gecelebreert ende ingegaen op maniere ende conditie naer beschreven. Ten eersten dan sal de 

voorschreven Aleida Sluiters erfflijck in eigendomsrecht hebben ende beholden alle soo 

gereede, als ongereede goederen, voorts schulden, actien ende crediten, soo als sij die met 

haere man zaliger in gemeenschap heeft beseeten, woe ende waer de selve geleegen, ofte 

uijtstaende mochten weesen, sonder dat de erffgenaemen van haeren Eheman zaliger boven 
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genoemt, oijt daer op eenige actie off praetensie sullen behouden, waer en tegens de 

meergemelte Aleida Sluijters aengenoemen heeft op aenstaende Maij 1666 praeise te betaelen 

als volcht als te weten aen Dno. Hermanno ende Johanne de Lespierre jeder duisent caroli 

gulden, gelijck oock aen de Ed. Engbert Brandenburg ende Jan Carsten van ’t Engbert qqa. 

ijder duijssent caroli gulden maeckende te saemen een summa van vier duissent caroli gulden. 

En dit alles onder expresse hijpotheque ende verbandt van alle des voorschreven erffhuises 

immobile ende mobile goederen om hier in cas van wanbetaelinge nae rechte van wettich en 

solemneel maechgescheit, onverhoopelijck tot allen tijden te moegen verhaelen, desbelooven 

oock diese gemelte erffgenaemen, sampt ende jeder in ’t besonder de erffenisse van haere 

broeder, voor alle evictie ende menschen opspraecke te wachten en te waenen, ende de diese 

gemelt haere broeders weduwe ten allen tijden daer van te quaranderen ende vrijen, onder 

vervant als naer rechte. Eindelick sullen nae voldoeninge van dit contract alle praetensien, aen 

weeder sijden opgeheeven geassopieert doot en te niete weesen renuntierende tot dien fine, 

van alle, ende jeder voordelige beneficien, privilegien, rechten en exeptien, soo desen ter 

contrarie eenichsints van menschen en dacht ofte voorgenoemen mochten alles sonder argelist 

ende in oirconde der waerheit hebben respective contrahenten, nevens die daer toe versochte 

mombaeren en dachholderen, dit maechgescheit onderteickent. Actum Campen den 18 Martij 

1666: 

Aeltien Sluijters weduwe de Lespierre; Heijman Vriese; Everwijn van Bentheim; 

Johannes ab Olen; Herm de Lespierre; Johannes de Lespierre; Engbert Brandenburg; 

Jan Carsten van t’ Engbert. 

Quod attestor B. Borneman Dr. 

Was geappostileert in  margines van t’ accoort. 

Schepenen ende Raedt den inhoudt deses accorte hebbende geexamineert, hebben t’ selve pro 

ut jacet geratificeert ende geapprobeert. Actum in Senatu den 22
ste

 Martij 1666. 

 

 

186. Den 1 Martij 1666, fol.58vo. 

Opte requeste van de erffgenaemen van zaelige Jacob Peterssen Possien, versoeckende om 

desselffs boedel te mogen aenveerden sub beneficio inventarii. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt de supplianten toegestaen om den boedel sub beneficio 

inventarij aen te tasten, wordende de heeren oude en nieuwe Cameners in desen 

geauthoriseert tot Curatoren om de goederen te vercopen, en de penningen daer van  te doen 

brengen ter Secretarije, ten einde daer in verder worde gedisponeert, soo en als naer rechte sal 

worden bevonden te behoren. 

 

 

187. Idem (1 Martij 1666), fol.58vo. 

Opte requeste van Jan Ligger, Lubbert te Water en Loduwijck Borchert, momberen over de 

naergelatene kinderen van zaelige Evert Rhijnvis, bij Jennigien Sluijters in echte verweckt, 

remonstrerende dat eene haerer pleegkinderen sijnde comen t’ overlijden, waer van de 

goederen bij testamente van den bestevader waeren verbonden, van welcke de moeder 

sustineerde op haer niet alleen de legitima, maer oock de trebellianica te sijn vervallen, waer 

over de momberen versochten decreet en ordre. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt de testamentaire dispositie van de heer Burgermeester 

Rhijnvisch hebbende geexamineert, verstaen, dat de moeder van het affgesturven des testators 

soons kint boven de legitima noch de trebellianica sal worden gevolgt. 
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188. Den 12 Martij 1666, fol.59. 

Opte requeste van Guilliaume Gentile duerwachter in de Fransche kerck versoeckende 

vermits het overlijden van den coster met die daer door vacant geworden plaets gebeneficieert 

te moge worden. 

Was geapost:  De suppliant wordt met de vacante bedieninge gebeneficieert, op de proffijten 

daer toe staende. 

 

 

189. Idem (12 Martij 1666), fol.59. 

Opte requeste van naevolgende personen, versoeckende het Gasthuijs, sijn dieselve 

gebeneficieert, uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Loussen, Philippus Entis met 10 

caroli gulden, Jutte Jans weduwe van Jan Cleijssen met 10 caroli guldens, Willemtien Toenis 

weduwe van Pieter Davidsen 10 caroli goltgulden. Sijbrant Sijbrants met 10 goltgulden. En 

dese drie naevolgende mette expectatie van een proeve tegen het toecomende jaer , en dan 

noch, Joest Janssen Holtsager met 10 goltguldens (is doorgestreept); Frans Jacobsen tambour 

met 10 goltgulden; Hermtien Toenis met 10 goltgulden. 

 

 

190. Den 22 Martij 1666, fol.59vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Carst Hermssen ende Gerrijt de Jager dicke biervoerders 

iaerlijx op haer pacht van ’t Nateers geremitteert 8 caroli guldens, sulx dat supplianten alle 

iaer in plaets van vier en twintich caroli guldens, maer sesthien caroli guldens sullen hebben 

te betaelen. 

 

 

191. Den 22 Martij 1666, fol.59vo. 

Op het request van Hendrick Willemsen van Cleef ende Hendrick Wolthuis momberen van 

saelige Berent Jacobsens onmondige kinderen, versoeckende consent, om den boedel van 

haere pupillen saelige vaeder voorschreven onder beneficie van inventaris nevents d’ Ed. Jan 

Carsten van t’ Engbert voor hem selven als mede Berent Willems ende Hendrick Gerrijtsen 

Stroo als gevolmachtigen van die creditoren tot Haerlem meeste interessenten te mogen 

adieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Hendrick Willemsen van Cleef ende 

Hendrick Wolthuis, als momberen van saelige Berent Jacobs onmondige kinderen, nevens  

d’ Ed. Jan Carsten van t’ Engbert voor hemselven, voorts Berent Willemsen ende Hendrick 

Gerrijtsen Stroo als Gevolmachtigen van de Creditoren tot Haerlem, om den boedel van 

Berent Jacobsen voorgemelt, onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden, ende dat sij 

bij vercoopinge der goederen, de penningen daer van te procederen in den Gerichte sullen 

hebben over te leveren, op dat daer over nae rechte moge werden gedisponeert. 
   

 Een Apostil voor ’t Slepers Gilde van den 23 Maart 1666. Zie post 7 December 1667. 

 

 

192. Den 24 Martij 1666, fol.60vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Maria Hermens uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van de 

heer Burgermeester Loussen begunstigt met thien caroli guldens eens. 

 

 

193. Den 3
de

 April 1666, fol.60vo. 

Op het request van Aelt Janssen Schene momber van saelige Goosen van den Lindens 

Onmondige kindt versoeckende, dat in plaets van Berent van der Linde  
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Geinteresseerde tot d’erffenisse van Hendrick van der Linde welcke te deelen staet een ander 

moge worden geauthoriseert, om nevents hem wegens sijn voorschreven pupil de scheidinge 

ende deilinge van voornoemte Hendrick van der Linden goederen te mogen bij woonen daer 

tot nominerende ende versoeckende Theunis Helmichsen Backer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Theunis Helmichsen Backer, in plaets van 

Berent van der Linde, om nevents Aelt Janssen Schene momber van t’ onmondige kindt van 

saelige Goosen van der Linde de scheidinge ende deilinge van saelige Hendrick van der 

Linden naergelaetene goederen bij te woonen ende nae behoren te verrichten. 

 

 

194. Den 3
de

 April 1666, fol.61. 

Op het request van Arendt Martens van Biesen ende Hendrick Dirxen Vriese als momberen 

over de kinderen van saelige Dirck Olphersen Dol, bij hetselve te kunnen gevende, hoe dat 

een van haer pupillen tot sijne mundige iaeren gecomen ende getrout is genaemt Jan Dircksen, 

dat deselve tot oeffeninge sijns handtwerckx penningen van nooden heeft, dat gemelte 

kinderen op de weeskamer tot Amsterdam hebben een somme van 500 caroli gulden ende dan 

noch op het huijs van Egbert Jochumsen aen de Koorenmarckt 280 caroli gulden, 

versoeckende consent, om uijt de penningen op de weeskamer tot Amsterdam voor Jan 

Dircksen voornoemt te mogen lichten een somma van hondert rijcxdaeler. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Arendt Martensen van Biesen ende 

Hendrick Dirxen Vriese momberen over d’ kinderen van saelige Dirck Olphersen Dol ende 

Aeltien Jans om uijt haer geweesen pleechkinderen naeme Jan Dirxen Dol genaemt tot 

Amsterdam vande heeren Provisoren vande Weescamer aldaer te ontfangen een somma van 

hondert rijxdaelers van alsodaene penningen als gemelte momberen pleechkinderen ter 

somma van vijff hondert caroli gulden aldaer berustende hebben. 

 

 

195. Den 17 April 1666, fol.61vo. 

Op het request van Jan Hendriksen Vos versoeckende die executuers plaetse in Stede vande 

overledenen Assuerus. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raedt begunstigen supplianten met die vacante executuers 

plaetse, op soodanige tractament, in Reglementen als Assuerus Zal dat heeft bedient. Sie 

actum in Senatu. 

 

 

196. Den 17 April (1666), fol.61vo. 

Op het request van Dr. Aegidius Langenburgh versoeckende over sijn lange getrouwe 

diensten augmentatie van tractament. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten voor sijn extraordinaire 

diensten, eens met vijfentwintigh goltgulden uijt het overschot van Burgermeester Eeckholts 

Ecclesiastique camer. 

 

 

197. Den 21 April 1666, fol.61vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van saelige Jacobus Plancius extraordinairie uijt  

d’ Ecclesiastique Camer van de heer Burgermeester Loussen begunstigt met 50 caroli gulden 

eens. 
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198. Den 21 April 1666, fol.62. 

Op het request van Jan Boddinck, daer bij te kennen gevende, hoe dat sijn broeder, nevents 

desselffs huisvrou sijn overleden, naelaetende twee onmondige kinderen, het een van ses 

jaeren, het ander olt vier en twintich weecken, welcke kinderen, door sijn affgesturvene 

broeder Gerrijt Boddinck genaemt, aen hem suppliant gerecommandeert sijn, voor het geene, 

bij afflijvicheit van voorschreven Gerrijt Boddinck bevonden soude worden, op te brengen,  

t’ welcke niet meerder sal comen te impoteren als twee hondert caroli gulden, naer 

voldoeninge der dootschulden, versoeckende dat hij tot betaelinge der schulden, de boedel 

goederen moge distraheren, ende dat haer Ed. hoochachtbaere mede gelieven te verstaen, dat 

bij affsterven ven gemelte kinderen hij alleen, voor den last der opvoedinge dieselve die hij 

tot hem neemt tot den vooroemden kinderen naelaetenschap gerechtiget moge sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om te mogen opstellen een 

behoirlijck en gerichtelijck inventaris van de goederen van saelige Gerrijt Boddinck ende 

desselffs overleden huijsvrou, en sal dieselve in den Gerichte hebben over te leveren, gelijck 

mede, om de goederen der onmondige kinderen, van voorgemelte eheluiden naergelaeten, te 

mogen vercoopen, mits dat de penningen soo lange in judicio verblijven, tot dat de andere 

vrienden der voorbenoemde kinderen, op den inhout ende het versoeck  verder in desen 

requeste vervat, sullen sijn verstaen. 

 

 

199. Den 24
ste

 April 1666, fol.62vo. 

Op het request van de creditoren van den boedel van zaelige  Berent Jacobsen, met naemen 

Gerrijt van Gelain voor hem ende als lasthebbende, van de andere creditoren tot Amsterdam, 

Joncker Egbert ten Bosch, Dirck Meijer wegents de weduwe Rogier Sabe, de weduwe wijlen 

Burgermeester Voorn, Joncker Frans van Ingen, de weduwe van wijlen Jacobus Milius, Dirck 

van der Ketten, Gerrijt Eckelboom, Jennechien Rhijnvis, Egbert Janssen Grutter, Wolter 

Hermsen, Jan Lamberts, Henrickus Dirx, de Erffgenaemen van zaelige Franco Goerts, 

Henrick Jochums, Jan Reijnerts, remonstrerende, dat Schepenen ende Raedt, de mombaeren 

van de voorschreven Berent Jacobsens onmondige kinderen met Jan Carsten van t’ Engbert en 

de  volmachters van de Creditoren tot Haerlem, Berent Willemsen en Henrick Gerrijtsen, 

hebbende geauthoriseert, om den boedel onder beneficie van inventaris te mogen aentasten, 

mits daer van maeckende een gerichte inventaris, en de penningen deponerende in  

t’ gerechtelijcke die bij vercopinge van denselven boedel souden comen te procederen, om 

daer over naer rechte te worden gedisponeert, sij vertoonders inmiddels te saemen waeren 

geaccordeert, om onderlinge quota quotaes wijse te concurreren, waervan de uijtdeilinge, door 

de geauthoriseer curatoren soude geschieden, met versoeck, dat hetselve bij haer  

Ed. hoochachtbaere mochte werden toegestaen. 

Was geapost:  Wanneer supplianten genoegsaeme cautie comen te stellen, waerdoor de 

absente creditoren, soo gelijck off meerder recht mochten hebben, in haer interesse sullen sijn 

verseeckert, wordt dieselve dit haer versoeck toegestaen. 

 

 

200. Den 4
de

 Maij 1666, fol.63vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van Geerlich Maurits uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Camer vande heer Burgermeester Loussen begiftigt met thien goltguldens eens. 

 

 

201. Dito (4 Maij 1666), fol.63vo. 

Is het jaerlijx tractament van de fransoishe maistresse Susanna Barre verbeetert ende 

verhoocht van seventich tot hondert caroli guldens sullende dese hondert caroli guldens eerst 
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verschenen sijn op laestleden Paeschen tot laste van deser Stadts Ecclesiastique Camer. 

 

 

202. Den 21 April 1666, fol.63vo. 

Opte requeste van Meester Elias Vrijdach, versoeckende vermeerdering van tractament. 

Was geapost:  Om de goede aengewende de bevoiren van den suppliant, en het vertrouwen, 

dat hij daer in sal continueeren, wordt sijn tractament, van achtijn guldens, op ijder quartael, 

vermeertdert op ses en dertig caroli guldens, waer van het eerste vierendeel iaer op Paesschen 

nu voorleden, wordt verstaen te sijn verschenen. 

 

 

203. [Dito 21 April 1666], fol.64. 

Opte requeste van Gerrijt Wijndels Straetmaecker, versoeckende met de beneficie van sijn 

vader, nu met het Gasthuijs voorsien, te worden begunstigt. 

Was geapost:  Des suppliants vader met het Gasthuijs wesende voorsien, wordt hij begunstigt 

met de woninge en het tractament, soo sijn vader heeft genoten. 

 

 

204. [Dito 21 April 1666], fol.64vo. 

Op de requeste van Steven Gerhardt van Rhemen, als conjuncta persona en sich sterck 

maeckende voor sijn Ed. suster Juffrou Geertruit Cunegond van Rhemen, remonstrerende dat 

dieselve sijne suster, op de hoff van David Japin hebbende gevesticht een summa van 800 

caroli guldens, welcke Japin sijnde comen te failleren, den hoff daer op door de curatoren 

opentlijck sij vercoft, en gemijnt bij Juffrou Anna Margareta van Siegen voor haer broeder 

Joncker Jan van Siegen als laeste uijthebber, doch dat dieselve Juffrou van Siegen nomine 

fratris van dese coop heeft gerenuntieert, luijt gerichte bekentenis, daer van vertoont waer 

door dese hoff aen remonstrants suster sijnde gedevolveert, versocht sijn Ed. dat de curatoren 

mochten werden geauthoriseert, daer van cessie en overdracht te doen. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat worden de Curatoren over den boedel van 

David Japin geauthoriseert, den hoff tot den selven boedel hebbende gehoort, ten behoeve van 

Juffrou Geertruit Cunegond van Rhemen door den Gerichte van Isselmuijden op te draegen. 

 

 

205. Den 15 Maij 1666, fol.65. 

Opte requeste van Abraham van Suiren, versoeckende aen de Blaeuhandts Poorte, op de 

welle, een boeije te mogen setten om aldaer calck, tot gerief der burgeren te leggen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt den suppliant toegestaen, en dit bij provisie tot revocatie. 

 

 

206. Den 19 Maij 1666, fol.65. 

Opte requeste van Rijck Huigo Sonneberg en Gerrijt Cornelissen van Coten remonstrerende, 

dat den boedel ven der pupillen moeder wesende beswaert met verscheijdenen schulden, de 

stijfvader echter uijt dieselve wil trecken, het mans voordeel, vorder dat men weet off het 

selve daer uijt sal connen vervallen, blijvende de stijfvader, op dat fundament de deilinge der 

goederen verweijgeren waer over sij versochten, dat bij apostil mochte werden verstaen, dat 

de deilinge mochte voortgaen, het mans voordeel gesequestreert, om te sien off de dato alre 

alieno, het selve uijt de boedel sal connen vervallen. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat Arent Henrixen de goederen van den boedel, met de 

supplianten sal hebben te deilen en dat daer van het mans voordeel sal blijven gesequestreert, 
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tot dat bij vercopinge resterende sal worden ondervonden hoe weer de schulden uijt de 

penningen daer van te procederen sullen connen worden betaelt, om verder naer bevindinge 

over het voorschreven voordeel te worden gedisponeert, soo en als naer rechte geoordeelt sal 

worden bevonden te beheren. 

 

 

207. Den 28 Maij 1666, fol.66. 

Op het request van de kinderen van zaelige Sander Jans onmundige twe kinderen onmundige 

kinder mombaren, versoeckende om die beijde jonghste kinderen in het weeshuijs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren het weeshuijs en de beijde jonghste 

kinderen van Sander Jans om daer in gealimenteert ende opgevoet te worden. Sie actum in 

Senatu. 

 

 

208. Den 2 Juny 1666, fol.66. 

Op het request van Reinthen Berents, weduwe van Roeloff Lubberts in sijn leven timmerman 

in de Stadts tooren, remonstrerende, dat den voorschreven haeren overleden eheman hem in 

Stadts werck beseert hadde ende daer aen gesturven sij, versoeckende voor haer ende haere 

vijff kinderen eenige assistentie tot haeres levents onderhout. 

Was geapost:  Wordt uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester 

Loussen begunstigt met thien goltguldens eens. 

 

 

209. Den 2 Juny 1666, fol.66vo. 

Op het request van Hendrick ende Jan Hendrixen geinstituierde erffgenaemen van saelige 

Grietien Jans in haer leven huisvrou van saelige Claes Dirxen Hoosebeen, vermogens 

testament voor Schepenen op den 25 July 1657 uijtgegaen, dat Petertien Jans, vertoonders 

saelige moeders suster in de helffte der erffenisse sij betuchtiget dat parthien in t’ erffhuijs 

sijn om haer erffenissen te ontfangen, dat vertoonderen en betuchtigde buijten haer Ed. 

hoochachtbaere resort ende Jurisdictie sijn geseten als waer de betuchtichde goederen met en 

sijn te transporteren, solden derhalven vertoonderen legerich sijn ende daer in voorseide 

Petertien Jans is betuchticht alhier onder ’t bewaer en administratie van Jan Dirxen Drapier, 

ter tijdt de tucht sal sijn geexpireert, mogen verblijven, versoeckende daer tot van haer Ed. 

hoochachtbaere authorisatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Dirxen Drapier in desen vermelt, dat 

hij de goederen waer aen Petertien Jans in desen mede gementioneert de tucht vermogents 

testament van saelige Grietien Jans geweesene huisvrou van saelige Claes Dirxen Hoosebeen 

op den 25 July 1657 voor Schepenen deser Stadt uijtgegaen, is gemaeckt ende gegeven tertijt 

tucht sal sijn geexpireert, sal bewaeren ende administreren. 

 
In marge:  Den 21 Augusti 1668. Sijn in Judicio erschenen Willem Henrick Jans, Jan Henrick Limphert en Jan 

Limphert en hebben aldaer Jan Dirxen Drapier wegen goeder ontrichtinge van de nevents gementioneerde goederen, waer aen 

Petertien Jans de tucht en hij d’ administratie gehadt heeft bedanckt, met volcomen quijtscheldinge van alle namaninge van 

dien, sonder eenige vordere actie off  praetensie dien aengaende te reserveren. Sonder argelist. Coram:  Crato (Hendrik 

Crachtsen Stuurman J.U.L, (juris utriusque licentiatus) R. Tengnegel. 

 

 

210. Den 2 Junij 1666, fol.67. 

Opte requeste van Jan Guertsen Vrijdach en Jan Pijl, Gildemeesters van t’Smits gilde, 

versoeckende dat sodaene 175 van colen en 34 caroli guldens van ontfangen ijser als zaelige. 

Berent Smit aen het gilde is schuldich gebleven haer bij praeferentie mochten uijt den boedel  
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mochten werden gevolgt. 

Was geapost:  In gevolg van het recht van het Gilde wordt verstaen, dat dese schult bij 

praeferentie door de Curatoren sal worden betaelt. 

 

 

211. Den 17
de

 May 1666, fol.67vo. 

Op het request van Egbert ter Pijl ende Henrick Lubbertsen als momberen over Dirck 

Hermsens kinderen, noch Hendrick Lubbertsen ende Hendrick Jochems als momberen over 

Willem Dircks kinderen, insgelijx Hendrick Lubbertsen ende Hendrick Jansen tollenaer als 

momberen over Egbert Lubbertsens kinderen, Aert Post momberen over Rutger Post 

kinderen, remonstrerende hoe dat haer pleechkinderen van haer saelige bestemoeder Cnera 

Tijmens eenige aenparten van vaste goederen aengestorven sijn, welcke supplianten verstaen 

ten meesten oorbaer van haer onmondigen te dienen vercoft te worden, versoeckende 

derhalven haer Ed. hoochachtbaere consent ende authorisatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten dat sij d’ aenparten der 

goederen haer pleechkinderen toebehoorende, ende in desen requeste vermelt, ten meesten 

oorbaer sullen mogen vercoopen, mits dat sij de penningen ten meesten profijte ende 

seeckerlijck weder employeren ende beleggen. 

 

 

212. Den 12 Junij 1666, fol.68. 

Opte requeste van de weduwen van zaelige Dirck Janssen van de Wende, van zaelige Henrick 

Claessen van de Weteringe en van zaelige Hermen Janssen Canneman, versoeckende die bij 

haer ter occasie van de Munsterse invasie toegemaeckt poortien in haer schuire weder te 

mogen openen met praesentatie die weder op haere cofsten te willen toemaecken wanneer 

sulx nodig wordt geoordeelt connende sij sonder het selve haer coopmanschappen op en off 

haer gemeene eeckmuele anderts niet bequamen crijgen. 

Was geapost:  Supplianten wordt toegestaen een openinge nevents de schuire in de Stadts 

muire te maecken ter plaetse daer hetselve door de heeren Decommitteerden haer is 

aengewesen, om die met een bequame duer weder te voorsien, waervan de sluetel van t’ slot 

sal wordten gestelt in handen van de poortsluijter die dieselve nevents andere Stadts poorten 

sal hebben te sluijten en te ontsluijten, en dit alles op provisie tot revocatie. 

 

 

213. Den 2 Julij 1666, fol.69. 

Opte requeste van Egbert Bisschop remonstrerende dat hij in de verledenen somer vermits de 

grote menichte der armen met de 25 guldens over het leveren van medicinen hem toegelecht 

op lang niet en heeft toegecondt gelijck hij sulx als doen almede heeft geremonstreert en 

echter belast geworden daer in te continueren onder belofte van recompens, t’welck hij dan bij 

dese requeste quam te versoecken. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat wordt den suppliant uijt de middelen van 

den Belt begunstigt met 25 caroli guldens eens. 

 

 

214. Den 9 Julij 1666, fol.69. 

Opte requeste van Anna van der Strate, remonstrerende dat sij een stock olde vrouwe is die 

niet kan winnen en geen middelen heeft om van te kunnen leven, versoeckt derhalven een 

subsidu uijt die Ecclesiastique Camer deser Stadt. 

Was geapost:  Wort begunstigt met 10 goltgulden een suijt die Ecclesiastique Camer van 

Heer Burgermeester Lousen. 



Pagina 50 van 162 

215. Dito (9 Julij 1666) fol.69vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, vermits den hoogen olderdoom van Joris Bruidegom, 

denselven begunstigt met thien goltguldens eens uijt d’ Ecclesiastique camer van der heer 

Burgermeester Loussen. 

 

 

216. Dito (9 Julij 1666), fol.69vo. 

Alsoo Schepenen ende Raedt op conditie soo Christiaen Benninck van sijne bruecken mochte 

genesen worden, daer toe op den 27
ste

 Martij 1665 voor de cure belooft hadden een somma 

van 25 caroli gulden, hebben Schepenen ende Raedt op de naerdere gedaene instantie haeren 

Camener vande Ecclesiastique goederen de heer Burgermeester Loussen geordonneert, dat 

sijne de bovengemelte 25 caroli gulden aen de weduwe van Jan Luicassen van Engelen, 

hebbende deselve penningen verstreckt, uijt d’ Ecclesiastique Caemers overschot de Anno 

1664 sal hebben te betaelen. 

 

 

217. Den 11
de

 July 1666, fol.69vo. 

Op het request van Anna Frans te kennen gevende, hoe dat sij Peter Moock tot haeren laste is 

hebbende, daer voor sij niet meer is treckende als 50 caroli guldens jaerlijx, voor welcke 

penningen het haer onmogelijck is denselven langer met cost en clederen te connen 

onderhouden, versoeckende extraordinarie met een penninckien te worden begunstigt. 

Was geapost:  Wordt uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester 

Loussen begunstigt met thien goltguldens eens. 

 

 

218. Dito (11 July 1666), fol.70. 

Op het request van Jan Heimerichsen Tack, daer bij te kennen gevende hoe dat sijn dochter 

Margrieta Jans van haer moey Catharina Daniels heeft geerft eenige goederen, waer van bij 

vercoopinge gecomen is een somma van 113 caroli gulden, dat hij seer commerlijck leeft, den 

vergangen winter cranck sij geweest ende in schulden vervallen, onvermogen om gemelten 

sijnen dochter uijt de opcompsten der bewesene penningen haer voor moeders goederen 

gedaen, te connen onderhouden, versoeckende, dat hem toegestaen worde, dat hij de 

opcompsten van de voorige 113 caroli gulden iaerlijx mede moge trecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt staen den suppliant toe dat hij de opcompsten van de 

113 caroli gulden sij dochter aengesturven iaerlijx tot onderhoudinge van sijn dochter tot 

derselver unmundicheit toe sal mogen trecken ende genieten. 

 

 

219. Den 5 Aug(usti) 1666, fol.70vo. 

Tot opbouvan de kercke jn Bennebroeck hebben Schepenen ende Raedt 50 caroli gulden uijt 

het overschot van wijlen de heer Eeckholts Ecclesiastique caemer. 

 

 

220. Den 2
de

 Augusti 1666, fol.71. 

Opte requeste van de weduwe van zaeliger Cornelis Harweijer en de Secretaris Johan 

Steenbergen en Aper Harweijer als mombaeren van haere onmondige kinderen, 

remonstrerende dat sin gevolg van vorige authorisatie tot betalinge van eenige boedel 

schulden aen Dus. Balduinus Walaeus predicant alhier hadde vercoft haer hoff over de Issel, 

in de Nieuwe wech gelegen voor een summa van 975 caroli gulden, met versoeck Schepenen 

ende Raedt de gedaene vercopinge beliefden t’ approberen, en haer mombaeren te 
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authoriseren om aen den heer coper te verbinden voor de evictie de huijsen soo haer pupillen 

nevents de weduwe alhier sijn hebbende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben naer voorgaend examen, dese gedaene 

vercopinge geapprobeert gelijck die geapprobeert wordt cracht desen en worden de 

mombaeren verderts geauthoriseert om nevents de weduwe aen de heer coper voor de evictie 

te verbinden, de huijsen binnen dese Stad van de weduwe en haere kinderen binnen dese Stadt 

staende. 

 

 

221. Den 11 Augusti 1699, fol.71vo. 

Ópte requeste van Henrick Woutersen Cops en Jan Pieters van Oderkerck momberen off 

Curatoren over de goederen die Dieuwertien Dirx alhier uijt het het testament van haer 

grootmoeder aengenomen sijn, met het daer bij gelicht accoort, tusschen haer mombaeren 

nevents het kints vaeder, met Albert Claessen Wijnhout en sijn vrou opgerichtet luijdende het 

selve van woordt tot woordt als volgt. 

 

Tusschen Dirck Gijssen Veenhuijsen, vader ende voogt van Dieuwertien Dirx, Galtie Grates 

mede voogt, Henrick Woutersen Cops en Jan Pietersen Oederkerck voogden van de goederen 

die Dieuwertien Dirx van haer grootmoeder Heiltien Jan aengecomen sijn ter eenre, Albert 

Claessen Wijnhout en Trijntien Henrix echte luijden ter andere sijde, quaestien geresen sijnde 

uijt het testament van Heiltien Jans, voor den Ed. Gerichte den 1 September 1660 opgerigt: 

waer bij testatrix Trijntien Henrix en Dieuwertien Dirx tot erffgenaemen heeft geinstitueert: 

Dieuwertien Dirx op legitima, Trijntien Henrix in de andere goederen : Testatrix den 

legitimam begrotet op sesduisent caroli guldens en geordineert, dat daerin sullen werden 

geimputeert drie duisent caroli guldens, die Dirck Gijssen Veenhuijsen ende Trijntien 

Lamberts hebben genoten. Dat dese haer wil sal worden gevolgt, derhalven niet geeijscht 

inventarium der goederen, noch ijets gedaen tegen de de begrotinge ende imputatie, in 

welcken geval Dieuwertien Dirx sijn gelegateert ses duisent caroli guldens. In opposito sijn 

geweest. Eerstens, dat sodaenig verbodt sij tegen de wet Albert Claessen en sijn vrou 

administratores sijn, de penningen hadden moeten uijtdoen op rent. Ten tweden dat de drie 

duisent caroli guldens boven geroert, niet meer sijn geweest onder de goederen van Heijltien 

Jans, als van haer aen Trijntien Lamberts haer dochter geschoncken van donataria 

aengenomen: Tegen het geene die kinders van Trijntien Hendricks haer dochter te schenck 

van dieselve hebben ontfangen: Sijn gemelde quartien, en die saecken afgedaen oock des 

vaeders  bij eijsch bodt, begevinge ende uijtspraeck op duisent caroli guldens van 20 stuivers 

het stuck, waermede Dieuwertien Dirx treckt voor de legitime ende d’ accestien, vier duisent 

caroli guldens behoudt het legaet volgents testament hetwelcke parthijen gelesen ende wel 

verstaen hebben. Sonder bedroch. Jn waerheijts oirconde hebben sij twee alleensluijdende hier 

van ondergeteeckent. De voogde belooft uijt te sullen brengen de onder teeckeninge van 

Galtie Grates. Actum Campen den 10 Augusti 1666. Was onderteeckent met verscheijden 

handen. Dirck Gijssen Veenhuijsen, Henrick Wolters Cops, Albert Claessen Wijnhout, Trijne 

Hendrix. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt, dit haer nevents staende accoort 

hebbende geexamineert, hebben hetselve ten aensien van de onmondige geratificeert, gelijck 

het geratificeert wordt in ende vermits desen. 

 

 

222. [Idem 11 Augusti 1666], fol.73. 

De weduwe van Floris Willemsen Wagemeester is begunstigt met thijn caroli guldens eens 

uijtte Ecclesiastique caemer van de Heer Burgermeester Loussen. 
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223. Den 7
de

 Augusti 1666, fol.73. 

Op het request van Gerrit Leenderts ende Leendert Brul, geauthoriseerde van Schepenen ende 

Raedt deser Stadt de dato den 2 November 1665 om in plaets van Jan Corteling de Jonge, 

Annichien Cortelings vertrout aen Jan van Epen ende Elsken Corteling woonachtich in 

Darmstadt allenervens Jan Corteling erffgenaemen van Mechteldt Cortelinks in haer leven 

huisvrou van saelige Geert Biervoerder, d’ erffscheidinge van geduchte Mechtelt Cortelings 

naelaetenschap te doen ende te verrichten, versoeckende verdere permissie ende authorisatie 

om uijt gemelte absenten naeme te mogen doen cessie ende overdracht aen Gerrit Jager van 

een gedeelte van de gemeene behuisinge soo saelige Geert Biervoerder ende Mechelt 

Corteling voorengemelt ’t saemen toe behoort heeft, en op haer vervallen is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Gerrit Leendertsen en Leendert Brul, om 

in plaets van de absente personen bovengemelt cessie ende overdracht te doen aen Gerrit 

Jager van een gedeelte van saelige Geert Biervoerders behuisinge, op deselve door het 

overlijden van Mechteldt Cortelings, gedevolveert. 

 

 

224. Den 16 Augusti 1666, fol.74. 

Opte requeste van Hermen Lamberts, versoeckende vermits Isebrant Roeloffsen Cuiper in het 

Gasthuijs sal worden ingenomen, met de Stadts Cuipers plaets te werden begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt recommanderen de Caemeners den suppliant voor 

anderen in Stadts saecken te emploeijeren. 

 

 

225. Den 20 Aug(usti) 1666, fol.74. 

Opte requeste van Henrick Schutte versoeckende als Procurator alhier voor den Gerichte te 

mogen werden toegelaeten. 

Was geapost:  Den suppliant wordt toegestaen om procurando alhier voor de Stadts hooge en 

lege banck als mede het Landtgerichte parthijen te mogen bedienen. 

 

 

226. Den 20 Augusti 1666, fol.74vo. 

Hebben Schepenen ende Raeden Mr. Philips Theodoor Tollius toegestaen om advocando 

parthijen voor dese Stadts hooge en lege Gerichte en meede het Landtgericht te doene. 

 

 

227. [20 Augusti 1666], fol.74vo. 

Opte requeste van Jan Henrixen Stavast en Toenis Henrixen Slot, schippers op Swol, 

remonstrerende dat Melcher Martens haer derde medeschipper ter doot cranck is liggende, 

waerop lichtelijck ijmandt, bij sijn overlijden, des feerplaets mochte comen te begeren daer 

nochtans sij bij dese slechte tijden met haer beijden daerop sullen connen onderhouden, met 

versoeck dat indien hij Melcher quaeme te versterven off oock ijmandt van haer, des 

verstervenden plaets aen de 2 overblijvende mochte verblijven. 

Was geapost:  Wanneer Melcher Martens compt te overlijden sullen supplianten het veer met 

haer beijde hebben waer te nemen en sulx bij provisie, en tottertijt dat Schepenen ende Raedt 

dit anderts moogte goetvinden mits nochtans dat in val versterff supplianten het derde peert 

van de vrou van Melcher nevents de provisie van hoeij, met haer beijde sullen hebben te 

copen, en wel sorge draegen dat het veer tot gerieff der burgeren en cooplieden worde 

bedient, volgende praecise de ordre haer bij de Steden gegeven off noch te geven, soo wel ten 

aensien van de tijt van haer affvaeren als anderts, sonder daer omtrent ijmandt aen te sien. 
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228. [Dito 20 Augusti 1666], fol.75. 

Opt request van Lubbertien weduwe van Jan Jacobsen, Anneken Andries weduwe van 

Herman Everts, Bartelt Janssen, Willem Toenissen en Jan Egberts Visschers, versoeckende 

remissie van haere pachten. 

Was geapost:  Wanneer de supplianten de helfte van haer achterstedige pachten sullen 

hebben betaelt, wordt de andere helfte gehouden voor geremitteert. 

 

 

229. Den 28
ste

 Augusti 1666, fol.75vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt uijt bijsondere consideratien de weduwe van Dirck Thijsen 

uijt der Stadt Campens Ecclesiastique Camer van de heer Burgermeester Loussen begunstigt 

met thien goltguldens eens. 

 

 

230. Den 21 August 1666, fol.75vo. 

Cornelis van der Hijel alhier gecomen ende een Laecken ververije hebbende opgestelt tot 

gerijft der burgeren, versoeckende daer over begunstiget te worden met die kleine 

burgerschap. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raedt om gunstige consideratien remitteren den suppliant 

die jura van de kleijne burgerschap. 

 

 

231. Den 4
de

 Septemb(er) 1666, fol.75vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt den Conrector Stuil jaerlijx uijt der Stadts Ecclesiastique 

goederen voor huishuire toegelegt een somma van seventich goltguldens. 

 

 

232. Den 8 September (1666), fo.76. 

Hebben Schepenen ende Raedt op het versoeck van Jan Willemsen Brandenburgh en Gerrit 

Hermsen Bruienvis tot curatoren over den boedel van zaelige Melchior Martens 

geauthoriseert Lambertus Canneman en Jan Martensen bijster deses, en die selvige boedels 

goederen ten meesten profijte van de Creditoren te vercoopen ende die penningen daer van 

procederende int gerichte te brengen. 

 

 

233. Den 8 September 1666, fol.76. 

Op het requeste van Engbert Sluiter versoeckende het Bovenbroeck Bolwerck te moegen int 

gebruick hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het versochte Bolwerck tot 

revocatie toe, onder conditie dat hij de weduwe Hoogstraten contentements al geven. 

 

 

234. Den 11
de

 Septemb(er) 1666, fol.76. 

Op het request van Joost Crouwel ende Dirck Gerritsen van der Nieuwenburg mombers van 

Jan Gerrits ende Annichien Jacobs onmondige kinders versoeckende approbatie van 

naerbeschreen erffscheidinge. 

Op huiden den thijnden September 1666 is tusschen Joost Cruiel ende Dirck Gerrijtsen van 

der Nieuenburg als momberen van wijlen Jan Gerrijtsen van der Nieuenburgs twee 

onmondige kinderen, bij desselfts tweede huisvrou Annichien Jacobs in echte verweckt ter 

eenre, en Immigien Gerrits en Jan Gerrijtsen sijn naergelaetene weduwe ter anre sijde, en sulx 
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ten overstaen van wedersijts daer toe versochte en hier onderstaende dachholdenen, gemaeckt 

een maech en erffscheidinge over desselffs Jan Gerrijtsen van der Nieuwenburgh 

naergelaetene goederen, in maenieren naervolgende. 

Eerstelijck, dat het huis, alhier op de Cellebroeders wech gelegen, en tegenwoordich in twee 

wooninge sijnde verdeelt, sal verblijven in eijgendoom aen de weduwe voorschreven, waer 

tegen sij wederom tot haeren laste neempt, een capitael van vijff hondert en sestich caroli 

guldens de Geestelijckheit deser Stadt daervan competerende, noch een capitael van hondert 

caroli gulden, soo de heer Burgermeester Willem Jacobs Worst daer op is hebbende noch een 

capitael van drie hondert caroli guldens soo de kinderen voor haer moeders goet sijn 

beweesen, voor welcke het huis specialijck sal blijven gehijpothiseert, sullende hier vande 

interesse beginnen te loopen van den eersten Januarij des aenstaenden jaer 1667, tegen vijue 

ten hondert voorts noch een capitael van twee hondert caroli guldens. Engele Claes 

erffgenaemen, en dan lestelen noch twee hondert caroli guldens de nichte van Linnenhoff 

competerende. En sal vervolgents de weduwe tot haeren laste beholden de schulden waer 

mede het sterffhuis beswaert is gevonden, de interessen der respective capitaelen tot hier tot 

daer onder sijnde gereeckent, en mede daer onder genomen een capitael van hondert vijff en 

twintich caroli guldens soo den boedel aen Thijs van Toor, en drie en twintich caroli guldens, 

thijn stuivers, soo dieselve aen Dirck Gerrijtsen van der Nieuenburg is ten achteren:waer 

tegen dieselve tot haeren voordeel sal bereets is ontfangen, off noch ontfangen sal worden, 

gelijck mede des overlevenen geweer: Gelijck sij weduwe oock blijft schuldich aen de 

voorgedachte haere saelige mans voorkinderen een somma van hondert en twee en tachtich 

caroli guldens uijt oorsaecke van gecofte wol van welcke sij terstont twee en tachentich caroli 

guldens en de resterende hondert caroli guldens op Paesschen naerstvolgende sal betaelen, en 

daer sij daer van bleve in gebreecke, sal sij geholden sijn, daer van te te geven interesse tegen 

vijve ten hondert. En is oock bedongen, dat tot des weduwen voordeel sal verblijven het geene 

van haer moeders goet soude mogen comen te procederen, waer voor haer bij houlijcksche 

voorwaerden hondert caroli guldens waeren versproocken, en sulx ten aensien van de 

schulden, hier voor bij haer open aengenomen. Laestelijck sal tusschen haer weduwe met 

haere ende haere mans voorkinderen int gemeen verblijven de schuldt soo den boedel tot laste 

van Cornelis Jacobsen tot Elburg is hebbende, en dan een halve gaerden tot Nieuenburg 

gelegen. Waer mede parthien onderlinge sullen sijn gescheiden sullende wegens de 

onmondige hier over worden versocht approbatie van Schepenen en Raedt. Sonder argelist, in 

oirconde der waerheit, dese bij parthien nevents haere dachholderen onderteeckent binnen 

Campen op iaere en dach als boven. Onderstont: 

Demmee Gerrijts, Cornelis Gerrijtsen van wegen mijn vaeder, R. van Breda, Aegidius 

Valckenier, Joost Krouwel, Dirck Gerrijtsen, Jan Karsten van t’ Engbert. 

En was in margine van het voorschreven accoort geteeckent. 

Naer examinatie deses, hebben Schepenen ende Raedt de erffscheidinge in dese acte vervat 

pro ut jacet geapprobeert ende geratificeert. 

 

 

235. Den 15
de

 Septemb(er) 1666, fol.78. 

Op het request van de Ed. Jan Dircksen van de Wende ende d’ Ed. Aperus Herweijer, in 

qualite als momberen van Gerrit ende Jan Veen onmondige kinderen van wijlen d’ heer 

Burgermeester Jan Thijmensen Veen, versoeckende, dat alsoo haer van het Gasthuis wegen 

een obligatie van 1000 caroli guldens stondt affgelost te worden, dat sij dieselve aen Joncker 

Steven Blanckvoort soo hem praesentiert om dieselve op rente te ontfangen om te verrenten 

van haer Ed. hoochachtbaere mochten overdoen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten in haer qualite de duisent 

caroli guldens in desen requeste vermelt, aen Joncker Steven Blanckvoort op interesse te 

mogen ouerdoen. 

 

 

236. Dito (15 September 1666), fol.78. 

Hebben Schepenen ende Raedt Susanna Eickholts weduwe van saelige Johan Arentsen van 

Raesvelt uijt deser Stadts Ecclesiatique Camers overschot vande heer Camener Loussen de 

Anno 1664 begunstigt met seventich caroli guldens eens, ende sulx sonder consequentie. 

 

 

237. Den 25
ste

 Augusti 1666, fol.78vo. 

Opte requeste van Egbert van der Pijl, versoeckende dat verwijl de weduwe van wijlen 

Jacobus Milius staet om te hertrouwen met Burgermeester Ram van Steenwijck, dat sij in dese 

toeval mochte werden begunstigt met het gebruick van het Bolwerck, t’ welck den overleden 

Milius voor desen was toegestaen, en beseten hadde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliante met het gedeelte van het 

Bolwerck, soo en als het selve bij Jacobus Milius zaeliger is gebruickt geweest, en dit 

wanneer desselffs weduwe sal comen te versterven. 

 

 

238. Den 21 Septemb(er) 1666, fol.79. 

Opte requeste van de geauthoriseerde curatoren van den desolaten boedel van David Japin, 

hebbende de schultboecken van deselven Japin naergesien, ende daer in bevonden open te 

staen, een schult tot Coeverden van omtrent 900 guldens ten laste van eenen Cornelis van As, 

ende bevonden wordt van supplianten van denselven debituer in gelde geen betalinge is te 

becomen edoch dat de selve een stuck landt hebbende, int Richterampt van Emmelencamp, 

onder de jurisdictie van den Graeff van Bentheim gehorende, praesenteert het selve in 

betalinge te geven ende aan supplianten te transporteren, versoeckende het toegestaen mach 

worden het selve landt voor een gedeelte van de achter wesende schult mach aangenomen 

worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren, de geauthoriseerde curatoren om het 

versochte  in desen requeste vervattet te mogen ten profijte van de gesamentlijcke crediueren 

tot den desolaten boedel van David Japin brengen. 

 

 

239. Den 24 September 1666, fol.79vo. 

Opte rqueste van de mombers van Wijnant Hendrix ende de momberen van Annichien Lucas, 

scheidinge hebbende gehouden, van Hillegen Laurens ende Geertien Wijnants boedel, nevents 

het daerbij geleegen accort bij de onder genomineerde daer toe versochte vrunden 

onderteickent luijdende van woordt tot woort als volgt: 

 

Ten overstaen van versochte vrienden, hier onder genoemt is tussen Wijnant Henrix, soon 

ende erffgenaem van saliegen Henrick Cornelis ende van Geertien Wijnant in haer leven 

echteluijden, geassisteert met sijn mombers Quint Cornelis en Claes Wijnant ten eenre, ende 

Annichien Lucas, dochter van Lucas Berents ende van Agnietie Hillgers Ball in haer tijdt 

echte luijden, erffgenaem van haer bestevaeder Hillegen Laurents, gesterckt met haer 

mombers Jan Dirxen Roeters, Willem Arentsen Cluijver ende Pieter Dubbels, ter andere sijde 

scheidinge van goederen gehouden, dien Hillegen Laurents ende sijn twede vrou Geertien 

Wijnant voorgemeld gemeen gehadt ende beseten hebben. Uijt de roerlijcke goederen heeft  



Pagina 56 van 162 

Annichien Lucas, in de plaets van haer grootvader voorgemeld hebbende sijn twede vrou 

overleeft, getrocken het voordeel volgents Stadts recht. De overige goederen sijn vercoft, die 

crediten geinndt, en sijn met die penningen daer van enden uijt gecomen, eenige des erffhuis 

lasten ende schulden afgedaen ende betaelt het onroerlijcke; te weten een huijs staende alhier 

in de Nieuwestraet, het St. Geertruiden Gasthuis aen de eene, ende het huijs van Lambert 

Jansen aen de ander sijde, streckende van de Nieustraet tot aen de Gasthuijsplaets, waer uijt 

gaet aen het Gasthuijs een thins van elff caroli guldens ende derthien stuivers des jaers, de 

steede, daer op dit huijs gebout is, van gedachte Gasthuijs gekomen is het huijs gepriseert 

ende geset, boven den thiens op twaelff hondert en vijff en seventich caroli guldens van 

twintich stuivers het stuck, het lott getrocken ende is het huijs, erve ende weere Wijnandt 

Henrix aengecomen, houdt in negen hondert caroli guldens waervan sevenhondert caroli 

guldens hem van sijn moeder Geertien Wijnant voor vaeders goet bewesen sijn ende 

twehondert caroli guldens reste van drie hondert caroli guldens hem van sijn bestevader 

Cornelis Geursen aengeerft, d’ overige driehondert vijff en seventich caroli guldens sullen 

werden uijt gekeert tot voldoeninge van des erffhuijs schulden. Indien meerder goet ende 

schult tot kennis quame, sal een ijeder erffgenaem sijn gedeelte daer van betalen ende 

ontfangen. Sonder aegelist. In waerheits oircunde sijn twe alleens luijdende van versocht 

vrienden ende van de erffgenaemen van haer mombers onder teeckent in Campen den 20 

September 1666. Was onderteeckent met verscheiden handen Guert Cornelisen van 

Odekercken, Claes Wijnants, Wijnandt Hendricksen, Euert Martens, Wolter Claesen Cops, 

Jan Dirxen Roeters als versochte vrunden, Willem Arentsen Kluijver, Pieter Gerbels, Jan 

Pieters Comes, Jan Berentsen Moller als versochte vrienden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebbende doorsien ende overwoogen den inhoudt van 

dese scheijdinge hebben haer Ed. hoochachtbaere die  selve geapprobeert ende geratificeert, 

gelijck deselve geapprobeert ende geratificeert wordt cracht deses. Actum in Senatu den 24 

September 1666. 

 

 

240. Den 3
de

 October 1666, fol.80vo. 

Op het request van Hendrick Dircksen Vriese als momber van Jan Egberts ende van Lijsbeth 

Dirckx kinderen versoeckende approbatie over het verdrach met Arendt Benier ende Margreta 

Dircks echteluiden ingegaen ende bij deselve ende daer tot versochte vrienden onderteickent. 

Luidende als volgt: 

 

Ick Hendrick Dircksen Vriese, als momboor van Jan Egberts ende van Lijsabeth 

Dirckskinderen, genoemt Egbert, Geertien, Dirck ende Roeloff Jans, voor haer ende als 

erffgenamen van haer broeder Gerrit Jans geassisteert met Arent van Hardenbergh, Egbert 

Hendricks van de Weert ende Lambert Jorriaensen Ridder, in desen versocht, ende wij Arent 

Benier en Margrieta Dircks echteluiden geassisteert met Steffen Arents, Gerrit Willemsen 

Steenbicker, Jan Lambertsen Boonecamp ende Jan Carsten van het Eijmbert hier toegeroepen, 

bekennen dat wij als erffgenamen van Dirck Lamberts, die kindtskinderen voor de legitima 

die dochter voor de overige goederen uijtwijsende sijn testament van den 27 Augusti 1665, 

sullende treden tot scheiden, nae dat het inventariu gelesen ende kennis van den staet des 

boedels was genomen, dan verschil geresen uijt de houwelijx voorwaerden tusschen Arent 

Benier ende Margrieta Dircks den 15 October 1657 opgericht, ende haer vaeders handtschrift 

van den 21 Februarij 1658 dieselvige met het testament doorsien en welverstaen daer bij 

overslach gemaeckt nae de weerdije der goederen, ende van den staet des verschils met 

malcanderen op het believen van Schepenen ende Raedt deser Stadt, sijn verdragen dat Arent 

Benier ende Margrieta Dircks sullen behouden alle ende ijedere goederen roerelijcke, 

onroerlijcke, binnen ende buiten die Stadts vrijheit gelegen, actien, crediten, rechten ede 



Pagina 57 van 162 

gerechticheiden, beneven die schulden, in cort die geheele erffenis van Dirck Lamberts 

naegebleven die kinders voorgeroert van des erffhuis lasten ontheffen ende aen haer  voor de 

legitima ontrichten een duisent acht hondert caroli guldens eens van twintich stuivers het 

stuck, behalven die legaten, tot duisent caroli guldens. Waer mede alle quastien gelegt, ende 

erffgenamen sullen sijn gescheiden. Sonder argelist. In waerheits oirconde sijn twee alleens 

luidende van ons ende versochte vrienden onderteeckent. Jn Campen den 30 Septembris 1666. 

Onderstont: 

Arent Benier, Steven Arents, Gerrit Willemsen, Jan Lambertsen, Jan Karsten van t’ Engbert, 

Hendrick Vriesen, Arnoldus van Hardenberch, Egbert van de Weert, Lambert Jurriensen 

Ridder. 

Jn margine deses voorschreven accoordts, 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt dit accoort hebbende naergesien ende naer behooren 

geexamineert, hebben heselve gelijck in dese acte is beschreven, geapprobeert ende 

geratificeert. 

 

 

241. Den 10 Octob(er) 1666, fol.82. 

Op het request van Henrick Vrijdach cleermaecker, remonstrerende, dat hij hebbe gecoft het 

huijs van Cornelis Wesselts, om nu op de vervaertijt aentetasten, dat de penningen bij den 

aentast belooft, gereet sijn doch dat des vercopers creditoren discrepant sijn over de 

praeferentie waer over hij versocht, dat bij decreet mochte werden verstaen dat hij bij provisie 

het huijs mochte aentasten, en dat de creditoren ondertusschen mochten disputeren over haer 

voorrecht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat suppliant in gevolch van sijn gemaeckte 

coop, op de tegenwoordige vervaertijt, in t’ gecofte huijs sal hebben in te trecken, mits dat hij 

de penningen op de gestelde termijnen, soo bij den aentast, als anderts te vervallen, sal hebben 

te deponeren, in t’Gerigte, ad opus jus habentis. 

 

 

242. [Den 10 October 1666], fol.82vo. 

Opte requeste van de weduwe van zaelige Jan Jacobsen tot Brunnepe, versoeckende remissie 

van 2 (car. gls.), 9 (stuiv.), 0 (penn.), soo jaerlix de Geestelijckheit uijt haer huijs is treckende, 

en dat door de iaeren 1663 tot 1666, en sulx ten aensien van haer armoede. 

Was geapost:  Om redenen van onvermogentheijt wordt dese achterstant, totten iaere 1666 

geremitteert. 

 

 

243. Den 10 October 1666, fol.83. 

Op het request van de respective Erffgenaemen van saelige Maria Bootsmans weduwe wijlen 

Hendrick Wolffsen versoeckende, vermits d’ onmundige approbatie van het naervolgende 

maegescheit: 

Wij Johan de Wolff, medicine Doctor, Hendrick van Wieringen met Claes van Wieringen, als 

mombaeren van Gerrit van Wieringens kindt, bij saelige Magdalena de Wolff in echtschap 

geprocreert, en Johan Steenbergen, Secretaris met Gijsbertus Meijer als mombaeren van 

Gossen van Haersmaes kint bij saelige Margreta de Wolff in echtschap geprocreert en 

Borgemeester Henrick Crachtsen Stuirman sich sterck maeckende en hier toe versochte 

momber in desen van Roderick de Wolff en Helmich de Wolff en Bastiaen de Wolff beide 

voor haer selven, intreden en caveeren de  rato, alle als erffgenaemen van saelige Hendrick de 

Wolff en Maria Bootsman weduwe wijlen Henrick de Wolff beide echteluiden, doen condt en 

betuigen openbaerlijck in en vermits desen opene maegescheits brieven, dat wij voorschreven 
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Erffgenaemen tot onderholdinge van onderlinge liefde, vreede en vrientschap als tusschen soo 

nae bloetverwanten betaemt, noopende daelinge erffnisse versterfnisse soo haer bij doodelijck 

afganck van voorschreven vaeder en moeder soo á testato als intestato eenichsints 

aengecomen is beraemt hebben een erffmaegescheit in maenieren hier naervolgende: 

 

Eerstelijck sijnde voorschrevene beide kinderen naementlijck het kindt van Gerrit van 

Wieringen en het kindt van Haersma erfelijck toegescheiden seeckere helfte van ander halve 

acker landt binnen deser Stadts Campens vrijheit in Dronthen gelegen onverschift en 

onverscheiden, waer van de wederhelfte Dr. Wolter Nijenhoff is toebehoorende. 

Ten tweeden is haer toegedeilt een capitael van 400 caroli guldens slaende op Gerrit van 

Wieringen met welcke helfte van t’ landt voorschreven ende de 400 caroli guldens de 

voorschreven beide mombaren van de kinderen en swaeger Haersma voor hem selven van de 

erffnisse voorschreven affstandt doen, en behout vernoucht en betaelt te weesen, en daer aen 

eenige vordere actie off praetensie meer te reserveren, ofte te beholden. 

Waer tegens de andere voorschreven erffgenamen erfelijcken toegescheiden sijn ongeschift en 

ongescheiden alle die andere resterende ende bij de saelige ouders naegelaetene goederen, soo 

hier als elders hier buiten liggende, ende daer mede van de voorschreven naelaetenschap, 

erfelijck, vrindelijck en minnelijck gescheiden sijn en blijven. 

Mits nochtans, dat de tegenwoordige bekende schulden en sterffhuijslasten aen ons vier 

gebroeders sullen blijven, behalven dan noch een praetensie van saelige Bredaes kinderen en 

een praetensie van de heer van Irst en noch vordere onbekende en niet in de inventaris (daer 

van opgerecht) begrepene schulden sullen in gemeen en aen ijeder pro quota gedraegen 

worden waer voor ijeder aen sijn portie verbindende. 

Eindelijck is noch overkomen dat de loopende pachten deser jaers 1666 op Martini 

verschijnende van het stucke lants de kinderen toegedeilt van de vier erffgenamen voornoemt 

genooten en getrocken sal worden. Sonder argelist ofte list in kennisse der waerheit hebben 

wij erffgenamen en respective mombaeren dese twee alleensluidende maegescheits brieven 

met onse handen onderteickent. Sie actum den 5 October 1666. Onderstont. 

 

 

244. Den 20 Octob(er) 1666, fol.84. 

Is de weduwe van Jochum Janssen begunsticht met thijn caroli guldens t’ onfangen uijtte 

Ecclesiastique caemer van de heer Burgermeester Loussen. 

 

 

245. [Idem 20 October 1666], fol.84. 

Opte requeste van Pouwel Pouwelsen commisaris van de treckschuit, remonstrerende, dat hij 

nu eenige iaeren den dienst hadde waergenomen sonder daer over ijets te hebben genoten, 

waerover hij versocht dat Schepenen ende Raedt hem een tractament gunstelijck wilde 

toeleggen. 

Was geapost:  Worde de verlopene iaeren, en het noch lopende totten laesten December 

1666, begunstigen Schepenen ende Raedt den suppliant bij provisie tegen twee en vijftich 

caroli guldens iaerlix, sijnde tot die tijt over drie iaeren hondert en ses en vijftich caroli 

guldens, doch wordt wel ernstich gelast sich getroulijck in t’oppassen en aenteeckenen te 

sullen draegen, op dat geene clachten daer van werden gehoort. 

 

 

246. Den 23 October 1666, fol.84vo. 

Opte requeste van Jan Janssen Hansbergen sustinerende dat hem bij donatie van zaelige 

Barbara Brahe weduwe van Jacob Speruwer was naergelaten duisent caroli gulden nevents 
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haer clederen van linnen en wullen aen sijn huijsvrou gelegateert, en sulx ter oorsaecke van 

gepraesteerde diensten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat den suppliant in sijn praetensie sij 

ongefundeert maer om consideratie wordt hem uijt speciaele gunst toegestaen en vereert een 

summa van hondert en vijftich caroli guldens, welcke hem ter hande sullen werden gestelt, 

wanneer de clederen van den overledenen sullen sijn vercoft. 

 
In marge:  Nader geappostilleert den 2 Julij 1668.  Op de naedere instantie van den supplianten hebben Schepenen 

ende Raedt, uijt een bijsonder favuer de bovenstaende hondert vijftich vermeerdert tot twee hondert caroli gulden. 

 

 

247. Den 8
ste

 November 1666, fol.85. 

Hebben Schepenen ende Raedt Bette Claes uijt d’ Ecclesiastique Caemer van de Heer 

Burgermeester Loussen begunstigt met thien goltguldens eens. 

 

 

248. [Idem 8 November 1666], fol.85. 

Opte requeste van Gerrijt Bollinck remonstrerende, dat naer het overlijden van Jan Arenstein, 

Schepenen ende Raedt het meten der duffelen en laeckens, hadden believen van een te 

scheijden en met het eerste Jan Sael nu gecomen is tot een hogen ouderdom, en impotent 

geworden, versocht hij suppliant met het meten der duffelen mede gebeneficieer te mogen 

worden en sijn soon daerbij geauthoriseert in sijn affwesen het meten van het een en ander 

waer te nemen. 

Was geapost:  Suppliant wordt geauthoriseert, om geduirende de impotentie van Jan Sael, en 

tot Schepenen ende Raedt daer in nader sullen hebben gedisponeert, de duffelen mede te 

mogen meten. 

 

 

249. Den 17
de

 November 1666, fol.85vo. 

Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Loussen Caemener der Ecclesiastique goederen, 

om aen Juffer Margareta van der Felst weduwe Hels te betaelen een somma van vijfftich 

caroli gulden ende uijt deselve aen haer Ed. weeckelijck te verstrecken 4 caroli gulden ende 

sulx tot de gantsche uijtgave der voorschreven 50 caroli gulden waer van dese loopende 

weecke als nu datelijck sal betaelt worden. 

 

 

250. [Idem 17 November 1666], fol.85vo. 

Opte requeste van Jufvrou Johanna van Twickelo, remonstrerende dat sij aen haer neve 

Joncker Adolph van Twickelo om verscheijden redenen hadde vercoft haer erve buijten 

Steenwijck, tegen een summa van negen duisent caroli guldens het geheele erve sijnde 

genomen en aen haere erffgenamen hier naer prorato uijtte keren, en alsoo haer zaelige 

Joncker Telckhuisen over gebleven, bij haer remonstrante wordende onderholden in het selve 

erve competeert een vijfte part van drie vierde parten, en het erve niet als in t’ geheel en can 

worden aengetast om redenen van belmundicheijt en dat het huijs in t’ geheel moet worden 

gerepareert, so van welck gedeelte niet meerder als veertich caroli gulden jaerlix compt te 

procederen, hadde sij remonstrante als moeije en voorstandersche van dieselve kinderen bij 

haer en haer overleden suster, alhoewel in remotiori gradu sijnde nevents andere haere 

erffgenamen in gelijcke portien geinstitueert het voorschreven gedeelte aen haer neve 

Tweckelo bovengeroert vercoft, voor achtijn hondert caroli guldens welcke sij praesenteerde 

op rente en goede onderpanden te sullen beleggen, met versoeck dat dieselve vercopinge, als 

voor de kinderen proffitabel bij Schepenen ende Raedt mogte werden geapprobeert. 
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Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat, wordt dese gedaene vercopinge van der 

kinderen aenpart aen Joncker van Twickelo voor een summa van achtijn hondert caroli gulden 

geapprobeert en geratificeert. 

 

 

251. Den 20 Novemb(er) 1666, fol.86vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt uijt diverse consideratien Jan Andriesen van Oosterwolde in 

de Ecclesiastique Camer  vande heer Burgermeester Loussen de Anno 1665 geremitteert 

twaelff goltguldens. 

 

 

252. Dito (20 November 1666), fol.86vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Mr. Elias Vrijdach uijt redenen haer Ed. daertoe moverende, 

uijt d’ Ecclesiastique Camer van de Heer Burgermeester Loussen begunstigt met 25 

goltguldens eens. 

 

 

253. [Dito 20 November 1666], fol.86vo. 

Opte requeste van Berent en Reijner Barteltsen mombaeren van Aeltien Jans kinderen bij 

Willem Floris in echte verweckt welcke Geertien Jans naderhandt aen zaelige Geert Jansen is 

getrout, hebbende bewesen ijder kint hondert caroli gulden en de soons ijder een peert met 

een pinck veerste en de dochter een bedde met sijn toebehoor en een pinck veerste 

versoeckende dat uijt d’ penningen der vercofte goederen van zaelige Geert Janssen haer voor 

de pupillen, bij praeferentie het bewesen en onbetaelde mochte werden toegerkeert en 

gevolgt. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat dese bewesen vaderlijcke goederen de kinderen sullen 

werden gevolgt uijt de penningen van de boedel onder Jan Henrixen berustende, sie actu in 

senatu den 20 October 1666. 

Nader geappt:  Op de nader instantie van supplianten, ten einde de peerden en veersen 

de kinderen bewesen bij Schepenen ende Raedt mochten werden getaxeert, is verstaen, dat de 

kinderen voor ijder peert vijftich, en voor ijder veerse twintich caroli guldens sullen hebben te 

genieten. 

 

 

254. [Idem 20 November 1666], fol.87vo. 

Henrickien Dirx is voor haer dochters kint begunsticht met thijn caroli gulden, en Hilligien 

Berents weduwe Stibbe met thijn goltguldens beijde eens, t’ ontfangen uijtte  Ecclesiastique 

caemer van de heer Johan Ganseneb genaemt Tegnegel. 

 

 

255. Den 20 Novemb(er) 1666, fol.87vo. 

Op ’t request van de weduwe van saelige Steven Bischop versoeckende, alsoo sij een oude 

vrou is, derhalven onbequaem om haere goederen te administreren, dat haer Achtbaere tot 

Curatoren over haeren boedel gelieve te stellen de heer Burgermeester Henrick Crachtsen 

Stuirman J.V.L., Rijck Janssen van de Wende ende Jan Luitien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren, ingevolg van dit versoeck Rijck Janssen 

van de Wende ende Jan Luitien, om met advijs ende kennisse van de heer Burgermeester 

Henrick Crachtsen Stuirman J.V.L. den boedel bovengemelt te redden. 
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256. Den 24 Nov(ember) 1666, fol.88. 

Opte requeste van Reiner Janssen weduwe versoeckende, dat haer mochte worden toegestaen 

te ontfangen ongeveer een summa van 16 caroli gulden, ter Scretarije berustende en van haer 

vercofte goederen wesende overgeschoten. 

Was geapost:  Wordt geconsenteert dat suppliante dese penningen sal mogen ontfangen. 

 

 

257. Den 24 November 1666, fol.88. 

Opte requeste van Gerbrant Michielsen, minderjarich sijnde ende noch onder de voochden 

staende derhalven niet machtich sijn goederen te administreeren ten sij U Wel Ed. Hooch 

Achtbaere hem veniam aetatis believen toe te staen ende te accordeeren. 

Was geapost:  Naer deliberatie hebben Schepenen ende Raedt den suppliant dit sijn versoeck 

om te mogen hebben veniam aetatis geaccordeert. 

 

 

258. Den 27 Nov(ember) 1666, fol.88vo. 

Is Anna van der Straeten begunsticht met thijn goltgulden, uijtte Ecclesiastique caemer van de 

heer Burgermeester Johan Ganseneb genaemt Tegnegel. 

 

 

259. Den 8
ste

 Decemb(er) 1666, fol.88vo. 

Op ’t request van Steven Arentsen Assaijeur deser Stadts Munte, versoeckende bij hetselve, 

dat sijn outste soon met de survivanu van het ijsersnijderschap der voorschreven Munte 

mochte worden gebeneficieert.. 

Was geapost:  Soo wanneer des suppliants soone tot bequaemheit in de konst van  

t’ ijsersnijden sal sijn gebracht, ende den suppliant als dan mochte comen afflijvich te worden, 

sullen Schepenen ende Raedt de suppliants soone, bij het vergeven van ’t ijsersnijderschap 

van de Munte deser Stadt, voor ijemandt anders houden voor gerecommandeert en 

gepraefereert. 

 

 

260. Den 10 December (1666), fol.89. 

Hebben Schepenen ende Raedt Margareta Thoenis dochter van zaelige Thuenis Wechuijs 

begunstiget mett 10 caroli gulden eens uijt die Camer van de Heer Camelaer Tegnagel te 

ontfangen. 

 

 

261. Den 13 December (1666), fol.89. 

Berent Claesen Klem geweesene kneght van Engbert Geertsen op het Hatelandt versoeckende 

betalinge van 18 caroli gulden verdient loon uijt die verkoft goederen van Engbert Geertsen 

voornoemt. 

Was geapost:  Wort verstaen dat den suppliant sal betaelt worden, uijt die gereede penningen 

van den boedel of erfhuijs van Engbert Geertsen geprocedeert. 

 

 

262. Den 13 Decemb(er) 1666, fol.89. 

Hebben Schepenen ende Raedt haeren Secretaris Sluiter geordonneert om de resterende 

cooppenningen van huis bij Albert Engberts van de Magistraet der Stadt Campen gecoft te 

mogen ontfangen. 
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In marge:  Dese penningen sijn naederhandt onder mij in judicio gedeponeert, den 17 10b (December) 1666. 

 

 

263. Den 17 Decemb(er) 1666, fol.89. 

Opte het versoeck van Aelt Janssen Schene, en Toenis Helmichsen Backer als geauthoriseerde 

voogden over het onmundige kindt van zaelige Goossen van der Linde, mede erffgenaem van 

zaelige Henrick van der Linden, om te hebben aggreatie van seecker opgerecht magescheijt 

tusschen de respective erffgenaemen luijdende het selve van woordt tot woordt als volgt: 

 

Is op dach en datum ondergeschreven is een vriendlijcke en onwederroepentlijck magescheijt 

geholden, over de goederen en naerlatenschap van zaelige Henrick van der Linde tusschen de 

kinderen van Berent Janssen van der Linde, met naemen Hermen Wesselts Bloemhoff getrout 

aen Anna Berents van der Linde, Egbert Berents van der Linde, Stijne Berents van der Linde 

ende Jan Berents van der Linde, sijnde dieselve geadsisteert met haer vader Berent van der 

Linde ter eenre, ende de kinderen van Goossen van der Linde met naemen Helmich Aeltsen 

Scheene, als man ende momber sijner huijsvrou Stijntien Goossens van der Linde en Aelt 

Janssen Schene en Toenis Helmichsen Backer als geauthoriseerde momberen van Jan 

Goossens van der Linde ter andere sijden. En is de voorgenoemde vier kinderen van Berent 

van der Linde toegedeelt twee acker landts en een vierentwintichste gedeelte gelegen in 

Dronten, daer de erffgenamen van zaelige Helena Avercamps de wederhelft van toebehoort, 

noch is haer toebedeelt een obligatie van 350 caroli gulden, slaende op de kinderen van 

zaelige Albert Steventsen, en noch een obligatie van 50 caroli gulden, slaende op Gerrijt 

Lubberts waer tegents Helmich Aeltsen Schene en het onmondige kint Jan Goossens van der 

Linde is toegedeelt voor haer twee negende gedeelten, het huijs staende op de Oldestraete, 

daer zaelge Henrick van der Linde heeft ingewoont, alles in sodaenige forma als het haer bij 

de vorige magescheijt is toegescheijden, welck huijs Helmich Aeltsen Schene aen hem sal 

beholden, en voor de helfte aen sijn vrouwen broeder Jan Goossen van der Linde uijtkeren de 

summa van seshondert goltgulden tot 28 stuiver het stuck, met welcke verdeling parthijen 

wedersijdts te vreden sijn geweest, malcanderen voor goede erffscheijdinge bedanckende en 

sullen hiermede parthijen voor nu en ten eeuwige dage gescheijden sijn en blijven. Sonder 

argelist in waerheijts oirconde, hebben parthijen dese  op geachte instrumenten onderteickent, 

op den 16 December 1666. Was geteeckent met verscheijden handen. 

Berent van der Linde, Hermen Wesseltsen Bloemhoff, Egbert van der Linde, Stijntien van der 

Linde, Helmich Aeltsen Schene, Aelt Janssen Schene, Toenis Helmichsen Backer. 

Was geapost:  Naer examinatie is dese magescheijt bij Schepenen ende Raedt ten aensien van 

de onmondige geapprobeert en geratificeert, gelijck die geapprobeert en geratificeert wordt 

cracht deses. 

 

 

264. [Idem 17 December 1666], fol.90vo. 

Opte requeste van Cornelis Gerrijtsen en Sijmon Willemsen momberen over de onmondige 

kinderen van zaelige Jacob Petersen Velthuijs kinderen, opte Haetlandt, haer beswaert 

vindende den boedel pure aentetasten, en derhalven versoeckende, dat haer mochte werden 

toegestaen die onder beneficie van inventaris aentetasten, de goederen te vercopen. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden consenteren dat dese boedel onde 

beneficie van inventaris ten overstaen van de heeren Cameners en Rentmeesters indertijt sal 

werden aengetast, de goederen daer in sijnde tot voordel der creditueren vercoft, de judicio 

overgebracht, en daer op verder sodanich geprocedeert als naer Stadtrechte sal worden  

bevonden te behoren. 
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265. Den 17 Decemb(er) 1666, fol.91. 

Opte requeste van de Gildemeesters van het drapeniers en laecken bereijders, remonstrerende 

dat de eijgenaeren van de raemen buijten de Cellebroederspoorte haer dagelijx clachtich 

vallen over de vuilicheijt  van de wech, tot en langs dieselve gaende, tot haer groote 

ongelegentheijt in t’ aff en aenbrengen van haere goederen, waer over sij versochten dat 2 

bequaeme mannen uijt elck Gilde een iaerlijxe kieser mochten werden geauthoriseert, den 

selven wech te doen opmaecken en iaerlix onderhouden, en tot dien einde den ingesmetenen 

sloot, daer ter sijden, te laten opmaecken, op dat het water sijn behoorlijck loop daer door 

soude comen te nemen, voorts om tot uitvindinge der penningen te doen uijtsettinge over alle 

de raemen, die soo lang sijn dat daer een smalle geverfde duffel aen can werden gedroogen 

met macht van executie, door t’ affhaelen der goederen tegen de onwillige dat oock die 

mochten werden geauthoriseert die geene haere wegen te doen onderhouden over welcke 

andere haere goederen naer haere raemen mochten brengen, om die, naer voorgaende drie 

aenmaeningen bij negligentie der eijchenaren mede behoorlijck te doen repareren met gelijcke 

magt van executie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de terrameesters, om ten dienste van de 

gemeene neringe, desen wech te doen opmaecken, en tot last der geinteresseerde te 

onderhouden, doende tot dien einde daer toe de nodige verdeilinge ende uijtsettinge en sullen 

sij wegents haer aen te wendende moeijte van de Stad hier over jaerlix hebben te genieten 

ijder twee taecken: dit alle bij provisie en tot soo lange, dat Schepenen ende Raedt sij daer in 

anderts souden goetvinden te disponeren. 

 

 

266. Den 24
ste

 Decemb(er) 1666, fol.92. 

Opte requeste van Constantia van Breda, dochter van wijlen Harman van Breda en Bartha 

Wijntges, sijnde gecomen totten ouderdom van 20 iaeren, en gestelt sijnde onder haer 

mombers Jacob Erckelens en Johan van Harn, versoeckende dat haer mochte werden vergunt 

veniam aetatis, om haer goederen te administreren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hier over hebbende gehoort der suppliantinnen 

momberen, hebben haer venia aetatis toegestaen gelijck die haer wordt toegestaen cracht 

deses. 

 

 

267. [Idem 24 December 1666], fol.92. 

Opte requeste van Johannes van Eems wagemeester, versoeckende huijshuir. 

Was geapost:  Wanneer een woninge van de Stadt van een wagemeester compt te vaceren, sal 

den suppliant daer omtrent voor andere worden gerecommandeert gehouden. 

 

 

268. [Idem 24 December 1666], fol.92vo. 

Opte requeste van Lubbert Rijxen merckmeester clagende dat hij per abus boven de 

gelegentheit van sijn staet, sijn soon bewijsinge van t’ moederlijck goet hadde gedaen, met 

versoeck, dat de gedaene bewijsinge mochte werden vermindert. 

Was geapost:  Hier op can niet worden gedisponeert. 

 

 

269. [Idem 24 December 1666], fol.92vo. 

Willem Wighgersen versoeckende dat haer Ed. Hooghachtbaerheden hem gelieven te  
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begunstigen met een sleepers plaes. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met die sleepers plaes doch 

willen niet dat het selvige voor anderen in consequentie, sal getrocken worden; Sie actum in 

Senatu den 27 December 1666. 

 

 

270. [Idem 24December 1666], fol. 93. 

Opte requeste van Leendert Bril en Maria Leenders sijn huijsvrouwe versoeckende om bij 

beslooten testament over haer tijdelijcke goederen te mogen disponeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, accorderen supplianten haer versoeck. Sie actum in 

Senatu den 15 Januarij 1667. 

 

 

271. Den 6 Januarij 1667, fol.93. 

Is Dr. Helmich Wolffsen toegestaen en geadmitteert, om alhier voor de respective Gerichten 

soo van de Stadt als van het Landt, parthijen advocando te mogen bedienen. 

 

 

272. Den 15 Jan(uarij) 1667, fol.93. 

Op het request van de kinderen van wijlen Anna van der Straeten versoeckende een 

penninckien tot voldoeninge van haer saelige moeders dootschulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen de supplianten tot betaelinge van de 

dootschulden van haer moeder uijt d’ Ecclesiastique Camer van de heer Burgermeester Johan 

Gansneb gent. Tengnegel met 15 goltgulden. 

 

 

273. Den 21
ste

 Jan(uarij) 1667, fol.93vo. 

Op het request van Judith Jacobs weduwe van saelige Dirck Segersen hebbende een lamme 

duim ende haer dochter de vallende sieckte, versoeckende derhalve een penninckien uijt deser 

Stadts Ecclesiastique goederen. 

Was geapost:  Wordt begunstigt uijt deser Stadts Ecclesastique Camer van de heer 

Burgermeester Johan Gansneb gent. Tengnegel met thien caroli gulden eens. 

 

 

274. Eodem die(21 Januarij 1667, fol.93vo. 

Opte requeste van de kinderen van zaelige Berent van der Linde versoeckende desselffs 

naergelaten boedel onder beneficie te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt consenteren, dat desen boedel onder 

beneficie van inventaris, ten overstaen van de Ed. Johan Steenbergen Secretaris ende Gerrit 

Eckelboom als twe der voornaemste crediteuren sal moegen werden aangetast, de goederen 

daar in sijnde tot voordeel der gemeene crediteuren te vercoopen de penningen soo daer van 

coemen te procedeeren in den Gerichte te deponeren, op dat daarover moge werden 

geprocedeert, als naer Stadt rechte sal werden bevonden te behoren. 

 

 

275. Den 31 Jan(uarij) 1667, fol.94. 

Opte requeste vande gemeene schippers versoeckende remissie van het mastgelt t’ geen sij in 

den iaere 1666 waeren schuldich geworden, om redenen van neringloosheijt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben om goede consideratien, supplianten 

geremitteert, de helfte van het mastgelt in t’ geheel bedraegende 353 gulden, 10 stuivers 0 
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penningen, soo sij in den iaere 16666 sijn schuldig geworden, t’ welck uijt het overschot van 

de Stadtscamer van de heer Worst en Crato de Anno 1660 sal werden betaelt. 

 

 

276. Den 5 Febr(uarij) 1667, fol.94vo. 

Opte requeste van Jan Petersen schoemaecker, en Rijckien Gijsberts, versoeckende remissie 

van 181 caroli gulden achterstedicheijt van buijtendijcks landtpacht, en sulx om redenen van 

geledene schaede, en Rijckien Gijsberts armoede. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat Jan Petersen, als mijner de resterende pachtpenningen sal 

hebben te betaelen. 

 

 

277. [Idem 5 Februarij 1667], fol.94vo. 

Opte requeste van Hermen Luicksen, remonstrerende, dat de weduwe van zaelige Gerrijt 

Janssen haer huijs Bovenpoorte, bij de uijthebberen vercoft, hadde verlaten daerin 

overgebleven sijnde eenige mobilia, die hij als coper van het huijs en nevents de 

geestelijckheijt de grootste credituer versocht ad opus ius habentis te mogen werden vercoft. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat dese goederen ad opus ius habentis sullen  werden vercoft, 

en de penningen daer van gedeponeert in judicio. 

 

 

278. [Idem 5 Februarij 1667], fol.95. 

Opte requeste van Henrick Egberts geestelijcke meijer versoeckende remissie om dat hij bij 

de verwijdinge van de weteringen in Mastenbroeck, en het aenvullen van de bruggen een 

gedeelte van sijn landt hadde verloren. 

Was geapost:  Om redenen in de requese vervat wordt suppliant van sijn pacht geremitteert 

iaerlix vijff caroli gulden te beginnen van den iaere 1665, en te eindigen met het uijtgaen van 

de lopende pachtiaeren. 

 

 

279. Den 9 Febr(uarij) Anno 1667, fol.95. 

Opte requeste van Batte Claes, versoeckende een pennigien tot onderholt van de 

Geestelijckheijt. 

Was geapost:  Suppliante wordt begunstiget met tijn caroli gulden, eens uijt die Camer van 

de heer Burgermeester Jan Tegnegel. 

 

 

280. [Idem 9 Februarij 1667], fol.95. 

Opte requeste van Jacob Evertsen sieckenbesoecker, versoeckende dat hem mochte werden 

betaelt sodaene 40 caroli gulden als hem van de iaere 1654 uijt de Ecclesiastique caemer van 

de heer Loussen competeerden. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat dese 40 caroli gulden aen de suppliant sullen werden 

voldaen uijt het overschot van de heer Loussens Ecclesiastique caemer de anno 1664. 

 

 

281. Den 12 Febr(uarij) 1667, fol.95vo. 

Opte requeste van de weduwe van Geert Hermsen Backer en Hermen Albertsen, 

remonstrerende dat de weduwe van Henrick Janssen Amersfoorder, ten achteren sijnde, aen 

supplianten verscheijden iaeren intereste uijt cracht van gedaene rentverschrijvingen uijt haer 

huijs, het huijs hebbende verlaten, sonder te betaelen, met versoeck dat sij mochten werden  
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geauthoriseert hetselve huijs te vercopen om betaelinge te erlangen. 

Was geapost:  Hermen Alberts, Berent en Snel Backer in plaets van sijn schoonmoeder, 

worden geauthoriseert tot Curatoren over desen boedel. Om de goederen soo mobile als 

inmobile in deselve sijnde te vercopen, deponerende de penningen daervan procederende in 

judicio, ad opus ius habentis. 

 

 

282. [Idem 12 Februarij 1667], fol.96. 

Op het request van Philppe Laguel de Martiniere, françoice schoolmeester, versoeckende 

vijftich caroli gulden vermederinge van tractament en vrij turff. 

Was geapost:  Wordt begunstigt met een last turff eens, t’ ontfangen uijtte Eccleastique 

caemer van de heer Johan Tegnegel, en bij continuatie van goede debvoiren, sal naer 

gelegentheijt verder op het versoeck worden gelet. 

 

 

283. Den 16 Feb(ruarij 1667), fol.96. 

Op het request van Jannigien Willems weduwe van saelige Gerrit Jansen versoeckende dat sij 

moege tot onderholt van haer hebben die rente van 300 gulden soo haer soon van sijn oom 

heeft geerft. 

Was geapost:  Wort verstaen dat die mombaren an suppliante die rente van de 300 gulden 

sullen jaerlixs laten volgen tot onderholt van haer en haer soon. 

 

 

284. [Idem 16 Februarij 1667], fol.96vo. 

Op de requeste van Gosen Arckelens en Luijckas Hermsen, mombaren van Sara Gerrits 

naergelatene dochter van Gerrit Borghers en Trijntien Willems versoeckende den boedel 

onder benefytis van inventaris an te tasten. 

Was geapost:  Die mombaren worden geauthoriseert neffens twe vande principaelste 

creditoren, om die boedel onder beneficij van inventaris an te tasten die goederen soo mobile 

an inmobile te vercoopen, deponerende die penningen daer van coomende in juditio, ad opus 

jus habentis. 

 

 

285. Den 21
ste

  Febr(uarij) 1667, fol.96vo. 

Op het request van Nicolaes Gerritsen Lam veniam versoeckende om tegens sijn schoonvader 

Thomas Thomassen te mogen procederen wegens sijn vrouwen moeders zaeliger bewesene 

goederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant om tegens sijn schoonvader te 

mogen ageren. 

 

 

286. Den 5
de

 Martij 1667, fol.97. 

Op de requeste van naervolgende persoonen, versoeckende ergens met een plaets in een der 

Gasthuisen te worden begunsticht, sijnde selve in plaets van dien uijt d’ Ecclesiastique Camer 

van de heer Johan Gansneb genaemt Tengnegel met een penninckien begiftigt. 

Dirck Gerritsen mit  10 caroli gulden. 

Thoenis Thoenisen met  10 goltgulden. 

Juttien Jans met  10 caroli gulden. 

Geertruidt Bartols met 10 caroli gulden. 

Peter Davidts weduwe met  10 caroli gulden. 
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Femme Hendrix met  10 goltgulden. 

Sullende Cleine Marie ende Werner Evertsen, het Gasthuis in het toecomende versoeckende, 

als dan voor andere gehouden worden voor gerecommandeert. 

 

 

287. Dito (5 Martij 1667), fol.97. 

Op die requeste van Pouwel Pouwelsen versoeckende dat hij bij het afsterven van Claes 

Jansen met het sluijsemeisterschap over die Issel mochte begunstigt worden. 

Was geapost:  Naer het overlijden van Claes Jansen, sullen Scheepenen ende Raedt den 

suppliant gerecommandeert holden voor ymandt anders. 

 

 

288. Den 9
de

 Martij 1667, fol.97vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Gerritsen met 10 caroli gulden ende Marcus Gerritsen met 

thien goltgulden beide eens uijt desen Stadts Ecclesiastique Camer vande heer Burgermeester 

Johan Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt. 

 

 

289. Den 16 Marty 1667, fol.97vo. 

Op het request van Dirck Jacobsen en Agnes Jansen sijn huijsvrou verthonen hoe dat sij 

supplianten voor het schoonmaecken van drie poorten te vreesen Houtsagers, Karper en 

Bottervats weeckelijck sijn treckende 1 caroli gulden daar an den 1 ½ gulden is toestaende 

welcke 10 stuivers tot noch toe getrocken is, bij Gerbrecht Janssen die tegenwoordich met een 

plaets in t’ Gasthuijs wesen versien, supplianten versoecken de vervallene pensie van 10 

stuivers bij haar tractement mach worden toe gedaen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt accorderen den suppliant met sijn huijsvrou om in 

plaets van een caroli gulden soo voor desen getrocken hebben nu ter weeck sullen profiteren 

24 stuivers ende dat van de 10 stuivers soo Gerbrecht Janssen heeft, behoudende sij Gerbrecht 

Jansen tegenwoordich met een plaets in het Gasthuijs versien wesende noch voor haer 

sweecke ses stuivers. 

 

 

290. Den 19 Marty 1667, fol.98. 

Op het request van de treckschipperen van het Swolsche veer, verthonende hoe dat seeckere 

andere schuijt schipperen Borsschoevers genaemt de packjes en brieven soo hier als tot Zwoll 

gaen ophaelen ende selfts bestellen ende dat desen coop, als de goederen soo bij te 

treckschipperen worden overgebracht ’t welck tot groot nadeel van supplianten ende het veer 

is streckende. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat Pouwel Pouwelsen in de Haen, de packjes en de brieven, 

door Dorsschoevers van Zwolle wordende overgebracht soo wel sal bestellen, als die van de 

treckschipperen genietende daer van het selve recht soo hij van de packjes en brieven bij de 

treckschuijten overgebracht wordende comp te profijteren. 

 

 

291. [Idem 19 Martij 1667], fol.98. 

Opte requeste van Gerrijt Janssen Hoffstede, te kennen gevende, dat Jacob Willemsen van de 

Weerdt sijnes kints medemomber verscheijden quaestien heeft tegen en tot laste van sijn pupil 

met versoeck, dat ijmandt anderts moge werde geauthoriseert, om in alsulcke saecken het 

recht sijndes voorkints nevents Do. Ab Olen den medemomber waer te nemen, waer toe hij 

voorsloeg Warnar van Tongeren brouwer. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Warnar van Tongeren, om in saecken 

quaestiens tusschen die hier in genoemde pupil en Jacob Willemsen van de Weerdt, desselff 

momber, het recht van de pupil in des mombers plaets en tegen den selven, nevents  

Dr. Johannes van Olen te bewaeren en te doen waernemen. 

 

 

292. Den 7 April 1667, fol.98vo. 

Opte requeste van Rijck Jansen van de Wende en Reijnier van Marle mombaren over Frans 

Baers zaelige kinderen bij Geertien Jans in echte geprocreert, als oock Jan Dirxen van de 

Wende met Jan Jansen van der Veen, mombaren over het onmondige kindt van de 

voornoemde Geertien Jans zaelige bij Henrick Jansen van der Veen verweckt, versoeckende 

wegen haer voornoemde pleechkinderen tot reddinge de erfhuijsen bij Geertien Jans met de 

doot ontruijmt eenige vaste goederen te mogen vercoopen, te weten, twe hoven in de 

Groenestraat, een vijfde part van drie huijsen in de Groenestraet, alsmede het huijs op de 

Oldestraete tegenover de Waege. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de mombaren in desen gemelt omte 

mogen ten meesten profijte der onmondigen ende tot reddinge des erffhuijsen distraheren de 

vaste goederen hierinne gementioneert. 

 

 

293. Den 10 April (1667), fol.99. 

Op de requeste van Simon Hendricksen schoolmeester, sullende van hier vertrecken versoeckt 

een reijsepenninck. 

Was geapost:  Den suppliant wort begunstget met tijn caroli gulden uijt die Ecclesiastique 

kamer van de Heer Johan Gansneb Tegnegel. 

 

 

294. den 12 April 1667, fol.99vo. 

Hebben Schepenen ende raedt Hermen Thijmensen Cominch schoolmeester extraordinaris uijt 

Bijsondere redenen begunstigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van de heer 

Burgermeester Johan Gansneb gent. Tengnegel met thien caroli gulden eens. 

 

 

295. Den 21
ste

 April 1667, fol.99vo. 

Opte requeste van Philips Entis sijnde begunsticht met een plaets in het Geesten Gasthuijs 

ende Frans Trommelslager met een gelijcke plaets in het Geertruijden Gasthuijs wesende 

versijn, gemelte Frans Trommelslager nu in het Geesten Gastuijs compt, versoeckt hij 

suppliant  dewiel hij de kerckmeester van ’t Geertruijden Gasthuijs daar op heeft 

aangesproocken ende geen toesaege van hem becomen dat Ed. hoochachtbare hem een plaets 

in een der beider gasthuijsen beliefden aan te wijsen. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat den suppliant sijnde geaccordeert een plaets in het Geesten 

Gasthuijs bij pre mutatie van Frans Trommelslager daar mede sal worden versijn in het 

Geertruijden Gasthuijs. Sie actum in senatu den etcetera . 

 

 

296. Dito (21 April 1667), fol.100. 

Opte requeste van Jan Claesen Visscher te kennen gevende dat seeckere goederen bij het 

affsterven van Berent van der Linde, bewoont voor de verlatene huire sijn blijven staan ende 

door hem beslagen, versoeckende de selve goederen in minderinge van de verlopenen huire te 

mogen distraheren. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raadt accorderen den suppliant de goederen op sijn  

onderpandt staande te mogen distraheren, overbrengende ter Secretarie de penningen soo daar 

van coemen te procederen ad opus jus habentis. 

 

 

297. Den 9 Maij 1667, fol.100. 

Opte requeste van Sijmon Abrahamsen lootgieter, versoeckende acte te hebben als Stadts 

Leiendecker. 

Was geapost:  De Caemeners van de Stadt en Geestelijckheijt wordt gerecommandeert in 

voorvallende gelegentheden den suppliant te gebruicken. 

 

 

298. Den 13 Maij 1667, fol.100vo. 

Opte requeste van Herman Janssen Pannebacker, remonstrerende, dat hij momber sijnde van 

Claes Pannebacker, en de momber van zaelige Antonij de Famaes kinderen, dieselve Claes 

Pannebacker aen Antonij sijn overleden huijsvrou, vertreckende hij in den oorlog ter zee, in 

bewaeringe hadde gelaten 2 pack clederen en den mantel, 27 gulden in gelde, met een 

penning, ter weerdije van omtrent drie gulden, en dat dese dieselve goederen heeft in de banck 

van leninge verset, en het gelt geconsumeert waer over hij suppliant versocht ordre hoe hij 

hem omtrent de restitutie soude hebben te draegen. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat dese gedeponeerde penningen en goederen, uijt de boedel 

bij praeferentie sullen werden voldaen en geheelt. 

 

 

299. [Idem 13 Maij 1667], fol.100vo. 

Eva Jans dochter van Jan Ariaens muntergesel is begunstigt met 15 goltgulden eens, uijt de 

Ecclesiastique caemer van de heer Johan Gansneb gnt. Tegnegel. 

 

 

300. Den 16 Maij 1667, fol.101. 

Schepenen ende Raedt ordonneren mits desen d’ Ed. Arent Martensen van Biesen, dat hij, in 

voldoeninge vande resolutie bij Raed en Steden op de jongstleden Landtdach Vergaderinge 

binnen Deventer genomen aen de Ed. Pieter Doubleth uijt de penningen bij hem wegen den 

havenaccijs getrocken, sal hebben te betaelen een somma van hondert caroli gulden. 

 

 

301. Dito (16 Maij 1667), fol.101. 

Op het request van Hendrick Hendrixen soon van saelige Hendrick Evertsen gewesene blaser 

boven, versoeckede mette gedachte vacant gewordene plaetse, mits susterende sijne moeder te 

mogen werden begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt amplecterende de conditie dat den suppliant sijn 

moeder sal onderhouden begunstigen hem derhalven met het vacant gevallene blaserschap 

boven, sulx op het tractament daer toe staende. 

 

 

302. Den 18 Meij 1667, fol.101vo. 

Op t’ request van Balte Claes versoeckende een subsideu. 

Was geapost:  Wordt begunstigt met 15 goltgulden uijt die Ecclesiastique kamer van de heer 

Johan Gansneb gent. Tegnegel. 
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303. Den 21 Maij 1667, fol.101vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Arent Bouman metselaer door ongeluck gevallen van seecker 

huis en hem beseericht, tot verval van het meesterloon toegelegt uijt d’ Ecclesiastique Camer 

van de heer Burgermeester Johan Gansneb gent. Tengnegel 10 caroli gulden eens. 

 

 

304. Den 24
ste

 Maij 1667, fol.101vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Joncker Claes Cuerbeeck om bijsondere redenen uijt  

d’ Ecclesiastique Camer van de heer Johan Tengnegel begunstigt met thien caroli gulden 

eens. 

 

 

305. Den 1 Junij 1667, fol.101vo. 

Op de requeste van Meijnardt Woutersen Sturck, momber van Herman Janssens onmondige 

kinderen, remonstrerende dat de oudtste dochter 40 caroli gulden van haer moeders versoeckt, 

om silverwerck te copen, met begeert van authorisatie daer toe te mogen vercrijgen. 

Was geapost:  Wanneer de vader oordeelt, dat het noodtsaeckelijck is, wordt toegestaen dat 

den suppliant 35 caroli gulden tot cledinge van dese pupil sal mogen uijtkeren. 

 

 

306. [Idem 1 Junij 1667], fol.102. 

De weduwe van wijlen Dr. Jacobus Plancius is voor haer soons ad studia extra begunstigt met 

vijftich caroli gulden eens, uijtte Ecclesiastique caemer van d’ heer Johan Gansneb gnt. 

Tegnegel sullende dit sijn de laeste reijse. 

 

 

307. Den 10 Junij 1667, fol.102. 

Op die requeste van de weduwe Cloops versoeckende dat haer mochte verleent werden 

volcoemen consent om executie te moegen doen tegen alsoodanige pachters, als noch ten 

achteren sijn wegens die accijsen onder haer zaelige mans ontfanck noch ten ac(h)teren 

sijnde. 

Was geapost: Scheepenen ende Raedt staen toe an suppliantinne, om met parate executie op 

die goederen van die debitueren hier in genoemt te procederen, onvermindert nochtans het 

recht het welcke de Stadt op dieselvige competeert dat bij desen wordt voorbeholden. Sie 

actum in senatu den 5 Junij 1667. 

 

 

308. Den 18 Junij 1667, fol.102vo. 

Opte requeste van Weijer Beeltsneijder Steenbergen aen den boedel van Berent Gerrijtsen 

Smit over aen het Gilde geleverde, en bij hem getrocken ijsersmits colen, ten achteren sijnde 

340 caroli gulden met versoeck dat hem dieselve gelijck Otto Herman was geschiet, bij 

praeferentie uijttte penningen van den boedel mogten worden toegestaen. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat dese 340 caroli gulden bij praeferentie door de Curatoren 

van Berent Gerrijtsen Smits boedel aen den supplianten sullen werden betaelt. 

 

 

309. Den 20 Junij 1667, fol.102vo. 

Vermits het overlijden van Jan Sael hebben Schepenen ende Raedt Gerrijt Bollinck  
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geauthoriseert tot het meten der duffelen, die daer van soo veel sal hebben te genieten, gelijck  

daer van de vorige meter heeft getrocken en meerder niet. 

 

 

310. [Idem 20 Junij 1667], fol.102vo. 

Opte requeste van Dirckien Jochums weduwe van Jan Hendrick Backer, versoeckende, 

vermits haer armen toestant remissie van 4 iaeren uijtgang van 5 gulden, 5stuivers, 0 

penningen iaerlix, soo de Ecclesiastique caemer deser Stadt uijt haer huijs in de Nieustraete 

op de hoeck van Jacobi steege competeerde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne drie iaeren van de 

achterstedige uijtgang, mits het vierde betaelende. 

 

 

311. Den 27 Junij 1667, fol.103. 

Op de requeste van Jan van Lansdouwe ende Jan Jacobs als momboors van Lambert Lambers 

soon van Lambert Egberts versoeckende om te moegen verkoopen een huijs in de Hofstraet 

ende twe hoven ende een huis tot Heerde mit des kints moeder en stijefvader int gemeen, tot 

voldoeninge van de schulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen dat die hier in versogte goederen moegen 

worden verkoft, daer van de schulden betaelt ende die reste tot proffijt van het kindt op rente 

te leggen. 

 

 

312. Den 29 Junij 1667, fol.103. 

Hebben Schepenen ende Raedt Johannes Stuilen voor sijn gedaen verschot in 

 t’ transporteren van sijne goederen herwaerts van Steinfurt, paspoorten etc. en voorts voor 

gedaene extras diensten begunstigt met hondert en  vijftich caroli gulden eens uijt het 

overschot van de heer Loussen sijne Ecclesiastique caemer de Anno 1665. 

 

 

313. Den 10 Julij 1667, fol.103vo. 

Is het beneficie van 50 caroli gulden iearlijx voor desen gegeven aen de weduwe van Hartger 

Janssen en nu geexpireert met Johanni 1667 noch geprolongeert den tijt van drie iaeren. 

 

 

314. Den 19 Julij 1667, fol.103vo. 

Opte requeste van Margareta Winterbeecks weduwe en boedelholster van zaelige Herman 

Wijnants Bebber, remonstrerende dat haer zaelige mans suster Maria W: Bebber weduwe 

Poteger deser werelt is comen te overlijden, naerlatende haers kinderen tot erffgenamen maer 

daer bij alsulcken beswaerden boedel dat sij haer qqua becommert vindt, waer over sij 

versocht, dat de goederen mochten werden vercogt, en de penningen gebracht in judicio. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat de goederen door den vendumeester werden vercoft, en dat 

de penningen daer van in judicio sullen verblijven ad opus jus habentis. 

 

 

315. [Idem 19 Julij 1667], fol.104. 

Schepenen ende Raedt hebben de Ed. Jacobus Ridder J.V.Dr. toegelaten om alhier voor de 

Stadts en Landtgerigtes advocando te mogen pracqtiseren. 
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316. Den 1 Augusti 1667, fol.104. 

Opte requeste van Caspar Scholte versoeckende te werden begunstigt met de vacante plaets 

van zaelige Mr. Willem Claessen Cock. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden begunstigen den suppliant met de vacante plaets van 

deser Stadts Cock, sullende tot tractament hebben te genieten twintig goltgulden en mede tot 

huijshuir gelijcke twintich goltgulden , welck tractament en huijshuir sijn aenvanck sal 

nemen, naer dat het van den affgesturvenen sal comen op te houden en alsoo eerst comen te 

verschijnen in den iaere 1668. 

 

 

317. Den 4 Augusti 1667, fol.104vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Albert Janssen Welinck schoolmeester tot 

Brunnepe begunstigt met thijn caroli gulden iaerlix, tot turff uijtte Ecclesiastique caemer  

t’ ontfangen. 

 

 

318. Den 5 Augusti 1667, fol.104vo. 

Opte requeste van Roeloff Janssen Constapel nomine uxoris, cum cocias erffgenaam van 

zaelige Jannichien van Dijck gewesene huijsvrouwe van Henrick Janssen van Steenwijck, 

remonstrerende dat voornoemte Hendrick Janssen in de goederen van sijn gemelte vrouwe 

getuchticht sijnde, gehouden is, staat en inventaris over te leveren ende naar examinatie 

dieselve te beeedigen, ende alhoewel hem sulx van heeren in der tijdt geordonneert was, een 

inventaris in forma peremptorie over te geven en aengesien alle daar toe hem ten aangewende 

debevoiren, hebben van voorschreven Hendrick Jansen niet connen becomen, als een seer 

defectueuse inventaris, versoeckende hem ten over sulx gedachte Hendrick Janssen 

mogeworden geordonneert den defectueusen inventaris in tijdt ven drie dagen te redresseren 

ende te beeedigen. 

Was geapost:  Wordt Henrick Janssen van Steenwijck geinjungeert den bij hem 

overgeleverden inventaris, met de defecten in de tijdt van drie dagen soo danich te 

redresseren, soo ende als hij deselve met eede gedencke te stercken. 

 

 

319. Den 5 Augusti 1667, fol.105. 

Opte requeste van Hendrick van Dorsten ende sijn huijsvroue klaaghelijck te kennen gevende, 

hoe dat door quade fortune, ongelucken, aangestorven en van dodenhandt overkomen 

schulden ende hem alreets, door Engel van Ophuisen in voldoeninge sijns achterwegens alle 

sijn huijsraet in boedel en andre goederen bij parate executie sijn onthaelt, waer door hem alle 

gelegentheijt, macht ende middelen benomen sijn om alle haere crediteuren ten vollen te 

voldoen ende te betaelen, en supplianten van deselve geen acte van respijt en weten te 

obtineren ende met corporele  apprehensie gedreicht worden, soo addresseren supplianten 

haar aan U wel Ed. hooch achtbaere versoeckende acte off mandement van sessie waar bij 

supplianten gepermitteert worde, alle haere goederen ten proffijte haerer crediteuren te mogen 

cederen ende daar van affstandt te doen. 

Was geapost:  De heer Burgermeester Everrijn van Bentheim J.V.Dr., Abraham van Suiren 

ende Hans van Putten worden geauthoriseert tot Curatoren over den desolaten boedel van 

Hendrick van Dorsten mitz dat van den selven boedel worde gemaeckt een formelen 

inventaris, ende de penningen daar van procederende bij vercoopinge worden overgebracht ter 

Secretarije, ten einde daar op werde geprocedeert naar Stadtrecht. 
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320. Den 10 August(i 1667), fol.105vo. 

Op de requeste van Jannigien van der Strate versoeckende een penninckien tot de 

begraffenisse van haer suster. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne me 10 goltgulden uijt de 

Camer van Jan Tegnegel. 

 

 

321. Den 15 Augusti 1667, fol.105vo. 

Op t’ request van Bette Claes versoeckende in haeren hoogen ouderdoom enige assistentie. 

Was geapost:  Wordt begunstigt uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van de heer 

Burgermeester Johan Gansneb gent. Tengnegel met vijffthien goltgulden. 

 

 

322. Den 22 Augusti 1667, fol.105vo. 

Op ’t request van Claesken Jorriaens versoeckende seecker huijsken en plaets op de Marckt 

bij haar zaelige moeder gebruijckt. 

Was geapost:  Wordt suppliantinne met het huisken ende plaets bij haar moeder gebruijckt 

begunsticht mitz het tegenwoordich huijsken bij haar gebruijckt te verlaten. 

 

 

323. Den 22
ste

 Augusti 1667, fol.106. 

Opt request van Agnis Claes versoeckende seecker huijsken en plaets op de Marckt, bij 

zaelige Corneli van Thomas gebruijckt, ende door haar overlijden ledich gevallen. 

Was geapost:  Suppliantinne wordt met het huijsken ende plaets op de Marckt, bij Claesken 

Jorriaens voor desen gebruijckt begunsticht. 

 

 

324. Den 15 Augusti 1667, fol.106. 

Op het request van Hermen Lucassen Hoogencamp, Berent Janssen Panhuis en Egbert van der 

Weert momberen over de twee kinderen van saelige Jan Janssen Panhuis, daer bij 

remonstrerende hoe dat de vaeder van haere pleechkinderen wel negen duisent gulden op 

rente heeft genomen, versoeckende, consent om eenige vaste goederen tot afflossinge vant 

gedachte capitael te mogen distraheren, ten dien einde hebbende voorgeslaegen de 

vercoopinge van vijff en een halff mat Dronther en Over-reefs landt het Smalle landt genaemt, 

met een huis met een hoff aen de Swartendijck gelegen. Waer in de kinderen van saelige 

Huibert Sael een seste part toebehoort, en noch een campien lants aen de Naelde gelegen 

omtrent 1 ¼ margen lants groot en dan noch een mate de Roosegaeren genaemt, gelegen bij 

de Koeburger schans. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen voorengemelt, om ten 

meesten profijte van haere pleechkinderen te mogen vercoopen vijff en halve mat Dronther en 

Over-reefs landt genaemt het Smalle landt, met hoffien en en huis aen den Swartendijck 

gelegen, alwaer de kinderen van Huibert een seste part in hebben, en noch een campien lants 

aen de Naelde gelegen groot omtrent 1 ¼ margen  boven dien oock een mate gelegen bij de 

Koeburger schans genaemt de Roosegaeren, de penningen daer van comende tot betaelinge 

der schulden te emploijeren, en d’ overige penningen ten meesten voordele der onmondige 

worden aen te leggen. 
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325. Den 24
ste

 Augusti 1667, fol.107. 

Op t’ request van Peter Moock remonstrerende hij suppliant van 50 caroli gulden  

onmogelijck, hem van cost boecken en clederen te connen onderholden, waermede hij jaerlix 

van U Ed. hoochachtbaere wordt begunsticht, versoeckende derhalven een extraordinair 

penning tot cledinge, als dieselve nodich van doen hebbende, daermede mach worden 

begunsticht. 

Was geapost:  Wordt den suppliant met vijffentwintich caroli gulden uijt het overschott van 

de Ecclesiastique camer de Anno 1665 van de heer Burgermeester Loussen te ontfangen 

begunsticht. 

 

 

326. Den 7 Sept(emebr) 1667, fol.107. 

Sijn de kinderen van zaelige Betta Claes tot de moeders begraeffenis, en Marcus Gerrijtsen 

voor hem selves ijder met thijn goltgulden begunstigt, uijtte Ecclesiastique caemer van de 

heer Johan Gansneb gent. Tegnegel. 

 

 

327. Den 12
de

 Sept(ember) 1667, fol.107. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt, de heer Dirck Henrick Vriese en Johan 

Carsten van t’ Engbert mombaeren over zaelige Jan Dirxen Vriesen onmondige kinderen bij 

Thijmentien Dubbelts in echt verweckt, geauthoriseert om met en nevents de weduwe tegen 

profijte van Henrick Vriesenburg te doen versegelinge uijt haer huijs van een summa van 600 

caroli gulden capitael welck den overledenen uijt cracht van obligatie, met sijn huijsvrouwe 

hier te vooren all is schuldich geweest. 

 

 

328. [Idem 12 September 1667], fol.107vo. 

Opte requeste van Toenis Geertsen remonstrerende hoe dat hij factoor sijnde van vreemde 

coopluijden om verckens welcke hij alhier inscheept te copen, dat schipperen hem beletten 

sodaene schepen te nemen als hij oordeelt hem dienstig te sijn tot groote ongerijff en schaede, 

daer hij nochtans burger sijnde meint die vrijheijt hem te competeren, met versoeck dat sulx 

bij apostille oock mochte worden affgegeven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat den suppliant willende inschepen vreemde 

luijden haer verckens, gelijck oock  mede andere vreemde coopluijden, en daer toe begerende 

een wijdtschip, dat alsdan de wijdtschipperen en begerende een smalschip dat alsdan de 

schipperen van de smalschepen, off begerende een cage dat alsdan de Caagschipperen daer 

over sullen hebben te loten, en sulx ingevolg van de Gildebrieff, die hier door in desen wordt 

verstaen te sijn geinterpreteert. 

 

 

329. Den 14 September Anno 1667, fol.108vo. 

Opte requeste van Lucas Hermans droochscheerder ende Goosen Erckelens mombaren van 

zaelige Gerrit ten Borgch metselaers naergelaten dochtertien remonstrerende dat bij Gerrit ter 

Borch haar pupillen saelige vader is aengecoft seecker huijs alhier op de Oldestraete staende 

de Bijencorff genaempt, ter somma van 900 goltgulden, waar op gelijcke eenhondert 

goltgulden is betaelt blijvende het selve beswaert met 800 goltgulden ten proffijte van Brants 

vergaderinge ende dan noch met 6 goltgulden jaerlix ten behoeve van den nootdruftigen 

armen deser Stadt, oordelen derhalven de voorschreven mombaren ’t selve huijs als veele 

reparatien noodich hebbende, voor haar pleechkindt ondienstich versoecken derhalven 
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gedachte mombaren, het huijs ten overstaen van U wel Ed. hoochachtbaere aan Gerrit Cracht 

Glaeuwe als administrateur van Brants vergaderinge te mogen cederen en overdragen. 

Was geapost:  Werdt remonstranten geaccordeert, om met ende nevents de heeren 

Hooftluijden van het Boven Espel cessie ende overdracht van haeren pupillen huijs genaemt 

de Bijenkorff te mogen doen. 

 

 

330. Den 24 Sept(ember) 1667, fol.108vo. 

Tot wederopbouwing van de kercke ende schole tot Ootmarssum hebben Schepenen ende 

Raedt begunsticht met twintig ducatons, en tot een glas tot Haexbergen 30 gulden het eerste 

uijt het overschot van de heer Loussens Ecclesiastiqe caemer, en het ander uijt de caemer van 

de heer Johan Tegnegel. 

 

 

331. Dito (24 September 1667), fol.109. 

Op de requeste van Hendrick Lubbertsens huisvrouwe versoeckende dat sij eenige vaste 

goederen van haer zaelige moeder die bij testamente verbonden waren tot voldoeninge van die 

schulden mochten verkoopen. 

Was geapost:  Wort verstaen dat tot voldoeninge van de schulden eenige landerien sullen 

moegen verkoft worden, ende wat penningen meerder vande verkofte goederen sullen coemen 

te procederen als die schulden bedragen, sullen op die Stadt op rente geleght worden, ad opus 

jus habentis. Sie actum in senatu den 21 7tember. 

 

 

332. Den 30 Septemb(er) 1667, fol.109. 

Opte requeste van Joan Rijnvisch, soon van wijlen Henrick Rijnvisch ende Jannichien 

Sluijters, sijnde gecomen tot den ouderdom van 22 jaeren, ende gestelt sijnde onder sijn 

mombers Jan Ligger ende Lubbert te Water versoeckende dat hem mocht werden vergunt 

veniam aetatis om sijn goederen te administreren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hier over hebbende gehoort der suppliants mombaren 

hebben hem veniam aetatis toegestaen gelijck die hem toegestaen wordt cracht deses. 

 

 

333. Den 2 October 1667, fol.109vo. 

Op de requeste van Arent Martensen en Hendrick Dircksen Vriese als mombaren van de 

onmundige kinderen van Dirck Olfersen Dol, versoeckende om een vijerde pardt van een 

huijs staende an de Korenmarck neffens die ander participanten te mogen verkoopen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raedt consenteren remonstranten om het gedeelte van het 

huijs te moogen verkoopen ten meesten voordeel van haer pupillen ende die gelden daer van 

procederende weder tot voordeel van de kinderen te beleggen. 

 

 

334. Den 14 Octob(er) 1667, fol.109vo. 

Op het request van Reintien Berents weduwe van Roeloff Lubberts, in sijn leven bierdraeger 

alhier, geonereert met vijff kinderen, selffs niet machtich om de cost te connen winnen, 

versoeckende over sulx eenige assistentie. 

Was geapost:  Wordt uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester Johan 

Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt met thien caroli gulden eens 
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335. Den 17 October Anno 1667, fol.110. 

Op het request van Hermen Jansen Haan, remonstrerende dat de weduwe van zaelige Geert 

Hermsen Backer tegens hem verwin becomen hebbende ende soo verre bij executie gedenckt 

te vercoopen, dat tot praejuditie ende nadeel van den suppliant soude sijn versoeckt seer 

erdienstich dat met de vercoopinge een maant ofte veerthien dagen, mochte worden 

gesurcheert, om ondertussen de vercopinge bij hem selfs te onderstaen. 

Was geapost:  Parthijen hier op wesende gehoort, is bij accoort verstaan, dat met de 

publicatie van de brouwerie ses weecken, van dato deses sal worden gesurcheert, om middeler 

wijle bij eigen vercoopinge van gedachte brouwerie off door andere middelen de weduwe van 

Geert Hermsen Backer te consenteren, blijvende de voorschreven weduwe in haar recht met 

het ophouden van de publicatie onvercortet. 

 

 

336. Den 26 Octob(er) 1667, fol.110. 

Is Evertien de dochter van Trijne Bodde begunstigt met 10 goltgulden uijtte Ecclesiastique 

caemer van de heer Johan  Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

337. Den 29 Octob(er) 1667, fol.110vo. 

Schepenen ende Raedt ordonneren d’ Ed. Rutger van Breda Secretaris, dat sijn Ed. aen de Ed. 

Lambert Jurriaensen Ridder van den jaeren 1666 wegens uijtsettingen over het landt 

d’erffgenaemen wijlen Reiner Henrixen van Santwijck toebehoort hebbende ende bij den 

voorschreven Secretaris Breda aengecoft, in Camperveene gelegen uijt die onder sijn Ed. 

berustende cooppenningen sal hebben te betaelen een somma van 26 caroli gulden 50 

stuivers. Gelijck oock sijn Ed. boven dien geordonneert wordt om aen de heer Burgermeester 

Louwe Jans wegens uijtsettinge van ’t voorschreven landt van de jaeren 1650, 52 en 53 uijt de 

bovengenoemde cooppenningen t’ ontrichten een somma van twee en vijfftich caroli gulden 

thien stuivers, mits dieselve sommen aen de cooppenningen cortende. 

 

 

338. Den 2 Novemb(er) 1667, fol.110vo. 

Op het request van Henrick Willemsen van Cleef ende Henrick Wolthuis als mombaeren van 

wijlen Berent Jacobsen kinderen versoeckende wegen haere onmondige approbatie van het  

naervolgende accoord. 

 

Anno 1667 den 29 October is ter tusschen Henrick Willemsen van Cleef en Henrick 

Wolthuijs als mombaeren van wijlen Berent Jacobsens kinderen ter eenre ende Henrick 

Gerritsen Stroo ende Jan Carsten van t’ Engbert als Curatoren van den boedel van voorseide 

Berent Jacobsen ter andere sijden een accoort beraemt wegens eenige renten als mede 

eenichsints capitaele penningen dien sij noch hadden te eischen in ’t landt van Gulick, soo dat 

de mombaeren aen de Curatoren sullen uijtkeeren eens een somma van veertich keisers 

guldens van twintich stuivers het stuck, ende wat de mombaeren meerde connen becomen sal 

strecken tot de kinderen haeren profit ende dit gedaen op approbatie van Schepenen ende 

Raedt der Stadt Campen. Sonder argelist dato als boven. 

Onderstont: Hendrick Willems van Cleef; Hendrick Wolthuis; Jan Carsten van t’ Engbert; 

Hendrick Gerrits Stroo. 

Was in margine geapp: Schepenen ende Raedt der Satdt Campen den inhoudt deses 

accoords naergesien ende overwogen hebbende hetselve accoord geapprobeert ende 

geratificeert. 
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339. Den 14 Novemb(er) 1667, fol.111vo. 

Is Willemtien Berents weduwe van saelige Peter Davidsen uijt d’ Ecclesiastique Camer van 

de heer Camener Johan Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt met thien goltguldens eens. 

 

 

340. Den 16
de

 November 1667, fol.111vo. 

Opte requeste van Henrick Rijcken Stadts boode remonstrerende, dat de booden met eem 

wooninge ordinaris sijn versien, remonstrant deselvige tot noch toe niet heeft genoten, als 

mede geen equivalent voor deselve huijshuire van de heeren Cemners gelieven, versoeckende 

derhalven dat U  wel Ed. hoochachtbaere heeren hem met een wooninge believen te 

begunstigen, ende de heeren Cemners te ordonneren de vervlotene huijshuire aen hem 

supplianten te betalen. 

Was geapost:  Den supplianten sal tegens aanstaende Paesschen de poorte van Peter de Wael 

worden ingeruijmt ende sal delij te goede hebbende huijshuire voor de heeren Cemners Worst 

en Blanckevoort worden betaelt. 

 

 

341. Den 18 November Anno 1667, fol.112. 

Opte requeste van Gerrijt Willemsen, sich beswaert vindende den boedel van sijn overleden 

moeder simpelijck aen te tasten, en versoeckende die te aenveerden onder beneficie van 

inventaris. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant, om desen boedel onder 

beneficie van inventaris aen te tasten, mits dat sulx geschiede ten overstaen van twee der 

principaelste Creditoren Dr. Otto Gisius en Joost Hermsen van Dorsten hier toe speciaelijck 

geauthoriseert. 

 

 

342. [Idem 18 November 1667], fol.112. 

Schepenen ende Raeden hebben Joncker Gerrijt Voorne de Olde, en Juffrou Lucretia van 

Teijlingen, beijde versoeckende te werden begunstigt met sodaene 70 caroli gulden, als de 

weduwe Potegom zaelige in haer leven iaerlix heeft getrocken, ijder daer van toegestaen vijff 

en dertich caroli gulden, in 2 termijnen als Paesschen en Michaelis iaerlix uijtte Ecclesiastique 

caemer deser Stadt t’ ontfangen, waervan het eerste op Paesschen in den volgende iaere 1668 

sal sijn verschenen. 

 

 

343. Den 19 November 1667, fol.112vo. 

Opte requeste van Henrick van Wieringen geauthoriseerde momber over Berent van den 

Hardenbergh remonstrerende dat hij nevents sijn mede momber Gerrit Lasman zaelige eenige 

penningen tot haere pupils schulden te betalen hebben genegotieert, ende hij suppliant 

tegenswoordich van de crediteuren tot betalinge van de voorschreven penningen lastigh van 

de gevallen, versoeckt derhalven dat U wel Ed. hoochachtbaere hem believen te consenteren 

om tot vercoopinge sijner behuijsinge tegens over den Latijnscheschole te mogen treden. 

Was geapost:  Wordt den suppliant geaccordeert om het hier in gementioneerde huijs te 

mogen distraheeren, gevende alvoorents genouchsaeme kinnisse aan sijn gewesen pupil nu 

mondigh sijnde; wanneer tot de vercoopinge sal worden getreden. 
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344. Den 28 November 1667, fol.112vo. 

Opte requeste van Rodolph Sonsbeecke, Muntmeester van deser Landschaps Munte  

versoecken mede consent, gelijck aende Muntmeester deser Stadt was gegeven om te mogen 

munten seecker getal van clein paeijement. 

Was geapost:  Wanneer suppliant hier toe sal hebben vercregen consent van de andere leden 

deser Provincie willen Schepenen ende Raedt hier op mede favorabel resolveren. 

 

 

345. Den 30 Novemb(er) 1667, fol.113. 

Hebben Schepenen ende Raedt Anna Adriaens weduwe van Steven Hendrix uijt consideratie 

dat haer huis is affgebrant, begunstigt uijt d’ Ecclesiastique Camer van de heer Burgermeester 

Johan Gansneb genaemt Tengnegel met thien caroli gulden. 

 

 

346. Den 3 Decemb(er) 1667, fol.113. 

Vermits het overlijden van Henrick Willemsen van de Weerden, mede Curator, nevents 

Henrick Dirxen Vriese over den boedel van zaelige Egbertsen Tinnegieter, is des 

overledenens soon Egbert van de Weerden in sijn vaders plaets tot mede curator over dese 

boedel geauthoriseert. 

 

 

347. Den 7 December 1667, fol.113. 

Is tot begraeffenis van de weduwe Stubbe toegestaen 10 goltgulden uijtte Ecclesiastique 

caemer van de heer Johan Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

348. Hebben Schepenen ende Raedt Jennichien van der Straeten uijt d’ Ecclesiastique 

Camer van de heer Burgermeester Johan Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt met thien 

caroli gulden eens. 

 

 

349. Den 23
ste

 Martij 1666, fol.113vo. 

Opte requeste van de samptlijcke sleeperen deser Stadt, daer bij remonstrerende, hoe dat de 

mulderen buiten de Cellebroeder poorte haer alle de goederen ende vrachten, die buiten die 

voornoemte poorte aencomen ’t sij van Amsterdam, Herderwijck, Elburch als elders 

ontvoerden, soo dat supplianten niet tegenstaende daer op passen niet een vracht daer crijgen, 

waer door bij supplianten te gemoet gesien wordt haer totale ruine versoeckende tot voor 

cominge van dien, dat haer Weldedele hoochachtbare de mulderen gelijck voormaels geschiet 

is niet tegenstaende sij ’t selve niet pareren, nochmaels bij poene believen te ordonneren en te 

injungeren dat sij supplianten in haer Gilde geen inbreuck sullen doen en haer voortaen van 

eenige vrachten voor anderen te doen sullen hebben te onthouden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de samptlijcke sleperen deser Stadt, dat sij 

alleen de vrachten ende goederen aen de Cellebroeder poorte aencomende sullen moegen 

voeren, reserverende nochtans ijder burger sijn vrijheit om sijne goederen t’ huis te brengen 

ende laeten brengen sodaenich als een ijeder belieft. 

De meininge vande bovenstaende apostille sijnde, dat een ijeder burger sijn eigen pacht saet, 

door wien het hem belieft sal laeten t’ huijs brengen, en dat de molenaers haer onder staen 

daer tegens goederen off saet van de backers en andere op haere wagens te laden en te huis te 

voeren, wordt haer gelijck oock andere, buiten het slepers gilde sijnde sulx geinterdiceert ende 

verbooden, sullende die geene die daer tegen comen te sondigen tot profijt van t’ geseide 
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Gilde sijn voorvallen in een amende van eene goltgulden. Actum in Senatu den 7 December 

1667. 

 

 

350. Den 10
de

 Decemb(er) 1667, fol.114vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Henrickien Dirx tot kledinge van seecker vaeder ende 

moederloos kindt genaemt Lambert Janssen uijt d’ Ecclesiastique Camer van de heer 

Burgermeester Johan Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt met thien caroli gulden eens. 

 

 

351. [Idem 10 December 1667], fol.114vo. 

Elisabeth Pannebackers is tot betaelinge van meisterloon over het weder heelen van haer 

lichaem het welck sij in een sieckte hadde doorgeleden, begunstigt met thijn caroli gulden 

eens uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Johan Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

352. [Idem 10 December 1667], fol.114vo. 

Opte requeste van Jacobus Kellenaer, Scherprichter, versoeckende permissie, om het huijs 

van de Stadt bij haer wordende bewoont aen andere te mogen verhuiren, die het wel souden 

gebracht, alsoo hij geerne een huijs soude huiren op de Calverheckenwegh droger als het 

sijne. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt den suppliant toegestaen op conditie in dese requeste 

voorgestelt. 

 

 

353. [Idem 10 December 1667], fol.114vo. 

Opte requeste van Toenis Martens, hoeffsmit ende ruijter onder de heer Colonel Sijmon van 

Haersolthe, versoeckende permissie om anderer Compagnien ruijteren en oock burgeren 

peerden te mogen beslaen t’ geen hem anders door die van het smits gilde wierde verboden. 

Was geapost:  De suppliant wordt toegestaen generaliter alle peerden te meisteren en 

speciaelijck de peerden te beslaen, resorterende onder de Compagnie van de heer Colonel 

Haersolthe, onder welcke hij is gelegen. 

 

 

354. Den 17 December 1667, fol.115. 

Is Petrus Moock ad studia bij Schepenen ende Raedt begunstigt met vijff en twintig 

goltguldens eens uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Johan Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

355. [Idem 17 December 1667], fol.115. 

Opte requeste van de Gildemeesteren en Olderluijden van het Linnenwevers Gilde, 

versoeckende tot voorcominge van disputen tusschen haer en andere gilden, over t’ draegen 

der doden, een ordre waer naer sij haer mochten reguleren in t’draegen der doden van die 

geene, welcke van haer mede gehoren onder andere gilden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben naer examinatie verstaen dat wanneer ijmandt 

der supplianten Gildebroederen, oock die van sijn familie compt te overlijden, welcke mede 

andere gilden sijn hebbende, dat die doden dan van de andere Gilden sullen mogen worden 

gedraegen maer wanneer sij begeren haere doden van supplianten Gilde te worden gedraegen, 

en daer toe gebruicken haer pellen baere, dat die als dan tot proffijt der arme Gildebroeders 

aen t’ Gilde daer over sal ofte sullen betaelen, soo en als sij aen de andere Gilden te doen sijn  



Pagina 80 van 162 

schuldich. 

 

 

356. [Idem 17 December 1667], fol.115vo. 

Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt hebben om redenen goetgevonden, het ampt van 

maeckelaer van het coorn, van dat van meter te separeren, en het eerste begunstigen Marcus 

Gerrijtsen en met het andere Roeloff  Nessinck. 

 

 

357. Den 24
ste

 December 1667, fol.115vo. 

Opte requeste van Beertien Wessels remonstrerende dat haar eheman Jacob Valcenier 

overleden sijnde, eenige jaeren in U wel Ed. hoochachtbaere behuijsinge bij de Vispoorte 

hebbe gewoont, versoeckt suppliante nu weduwe sijnde in de selve huijre voor eenigen tijdt 

moge worden gecontinueert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt continueren suppliante in de huijre ven het huijs voor 

den tijdt van thien achtereenvolgende jaren, sullende de voorschreven jaeren op Paesschen 

1668 cours beginnen te nemen, ende dat voor een somma van 50 goutguldens jaerlix, daar 

nevents geaccordeert wordt, dat suppliante het heck tegen haer huijs over aan t’ Raedthuijs 

staende, sal mogen gebruijcken om tonnen in te setten. 

 

 

358. Den 28 Decemb(er) 1667, fol.116. 

Opte requeste van Andries Willemsen, versoeckende alsoo door t’ overlijden van zaelige 

Willem Claessen Cock, de eene plaets van kuermeester over de beesten was comen te 

vaceren, daer mede weder te mogen werden begunstigt. 

Was geapost:  Suppliant wordt met de vacante plaets van kuermeester begunstigt op de 

proffijten daer toe staende. 

 

 

359. Den 4 Januarij 1668, fol.116. 

Opte requeste van Gretien Floris remonstrerende dat sij weduwe sijnde en getrouwende haer 

kint van haer eerste man hadde bewesen 200 caroli gulden, en noch 150 caroli gulden, 

geprocedeert van des vaders clederen welckers interessen voor het kint bij de bewijsinge 

waeren bedongen, en dan voor de 2
de

 reijse sijnde weder wede geworden met 2 kinderen, 

waervan het een onnosel overgelaten, sij onmachtig was die te onderhouden, met versoeck dat 

sij tot betaelinge van eenige schulden van de 200 gulden 25 gulden soude mogen lichten om 

die uijt de te verlopene interesse van 150 gulden hier naer te restitieeren, en dat haer verderts 

dese intetresse mochte werden toegestaen, tot haeres kints opvoedinge. 

Was geapost:  Wegents des supplianinnes onvermogentheijt, wordt verstaen dat dieselve tot 

alimentatie van het kint sal trecken die van nu aen te verschijnen interesse van de 150 caroli 

gulden van des kints vaders clederen geprocedeert. 

 

 

360. [Idem 4 Januaeij 1668], fol.116vo. 

Opte requeste van de momberen van de onmondige kinderen van zaelige Jan Stubbe en 

desselfts huijsvrouwe, versoeckende haer naergelatene boedel te mogen aentasten onder 

beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren dat dese hier in genoemden boedel onder 

beneficie van inventaris sal worden aengetast, mits dat sulx geschiede ten overstaen van een 

der principaelste credtoren. 
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361. [Idem 4 Januarij 1668], fol.117. 

Opte requeste Gerrijt Janssen Elking en Coenraedt Petersen ten Bosch, mombaeren van 

zaelige David ter Meers kinderen, remonstrerende, dat der kinderen moeder bij het 

herhouwelijcken dieselve hebbende bewesen 800 caroli gulden, en nu mede sijn overleden, 

een man met een kint hebbe naergelaten en weijnig middelen, sulx dat haere pupillen uijt het 

bewesen vaders goet sullen moeten werden opgebracht, maer aldewijl het eene cleijn en niet 

verdienende, en het ander groter en verdienende is, versochten supplianten dat die beijde 

kinderen indistincte uijt de geheele summa mochten worden onderhouden, tot dat beijde in 

staet sullen sijn gebracht, haer selven te connen erneren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat de kinderen ijder uijt sijn aenpart van haer 

aengesturven goederen sullen moeten worden onderhouden en in geval sulx uijt de 

opcompsten voor de iongste niet mochte connen vervallen, sal he capitael voor soo veel 

hetselve nodig daer toe gebruickt mogen worden. 

 

 

362.  Den 7 Januarij 1668, fol.117vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Mr. Henrick van Benthem de Olde organist 

ten aensien van sijn getrouwe diensten begunstigt met 25 goltgulden eens, uijtte 

Ecclesiastique caemer van de heer Burgermeester Johan Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

363.  Den 7 dito (Januarij) 1668, fol.117vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Mr. Philip Lagnel de Martiniere françoische schoolmeester 

extra uijt goede consideratien toegelegt ses en dertich caroli gulden eens. 

 

 

364. Den 8 Januarij 1668, fol.118. 

Opte requeste van Berent Dirxen Stadts meijer op Manties Weert van voornements sijnde den 

dijck van het arve sleip(sleep schuins oplopend) te maacken, om het selve alsoo voor stormen 

ende invasien te bevriden indien U weledele hem die in eens anders pachtjaeren is getreden 

langer pacht daar aan mochte believen te gunnen, ende hem tot die ses jaeren die aanstaande 

Petri ad Cathedram noch overigh sijn, thien jaeren daar bij te voegen, betalende het 

plackengelt ende het geene daar toe mochte staan. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt accorderen den suppliant dit sijn versouck, en dat op 

voorwaerden ende conditien als ten tijde van de verpachtinge sijn voorgelesen, mitz hij sijn 

pachtpenningen aan de heeren Cemners indertijdt jaerlix promptelijck voldoe, ende 

vervolgents het eene jaar uijt het ander houden. 

 

 

365. Den 15 Jan(uarij) 1668, fol.118vo. 

Opte requeste van Arent Martensen van Rijsen en Jacob Hermsen Eckelboom mombaeren 

over zaelige Henrick Engbertsen Eckelbooms onmondige kint, voorts Berent Jansen Haen en 

Herman Wolffraedt, mombaeren over zaelige Jan Henrixen Blickslagers onmondige soon 

beijde mede erffgenaemen van haer zaelige moeije Geertien Jans tot Amsterdam overleden, 

en vervolgents vor 1/8 gedeelte mede reregtigt in seecker huijs tot Amsterdam in de 

Ridderstraete gelegen, versoeckende hetselve huijs nevents andere te mogen vercopen. 

Was geapost:  Om redenen worden supplianten geauthoriseert om nevents de andere mede 

erffgenaemen van der pupillen moeije het huijs tot Amsterdam te vercopen, en het selve te 

transporteren, mits de penningen daer van procederende alhier tot voordeel der onmondige 

worden aengelegt. 



Pagina 82 van 162 

366. Den 25 Jan(uarij) 1668, fol.118vo. 

Opte requeste van Albertus Brouwerius en Engbertus Sluijter als momberen over Rijckien 

Gerrijts mede erffgenaemen van zaelige Jan Helmichsen Pauw remonstrerende dat des 

overledenens boedel sijnde beswaert met verscheijdene schulden, en onder anderen met een 

post van derthijnhondert caroli gulden, soo uijtgekeert moeten worden aen desselffs eerst 

overledenens huijsvrou erffgenaem, men hadde moeten treden tot vercopinge van het huijs en 

den hoff, hebbende het eerste gegolden 1215, en het 2
de

 275 goltgulden en doch ten resquarde 

van de onmondige op approbatie van Schepenen ende Raedt, welcke supplianten 

onvermindert het recht van haer pupillen bij desen versochten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden hebben naer examinatie de gedaene vercopingen van 

het huijs en de hoff, ten aensien van de onmondige geapprobeert gelijck die geapprobeert 

worden cracht desen. 

 

 

367. Den 6
de

 Febr(uarij) 1668, fol.119vo. 

Op het request van Jan Borgers, Hendrickien Borgers en Margareta Borgers oom en moeijen 

van Sara Borgers als oock Albert Harms haer neef daer bij remonstrerende dat de mombers 

van gemelte Sara Borgers den boedel sub beneficio inventarii dan buiten weten van de 

vrienden, de Ed. heeren over momberen ter kennis gegeven, dat het huis den Biencorf staende 

alhier op de Oudestraet ende de wooninge in de Geerstraete van der A, gehoorende onder den 

boedel seer reddeloos sijn boven en beneden , dack, spoorwerck, gooten, floeren en andere 

deelen des huis, daer aen groote costen souden moeten gedaen worden, sij derhalven het huis 

en wooninge voor den uijtganck wilden opdraegen, dat nochtans de Creditoren, dewelcke hier 

bij geinteresseert sijn, niet sijn bevredicht noch dat de mombers haer anders verclaert hebben 

waer over supplianten berichten, dat het huis niet soo gestelt is als die mombers hebben 

voorgedraegen mede dat het beter sij als het beswaer, versoeckende dat dese saacke in haer 

vorige staet mochte blijven, ofte gestelt worden dies supplianten met de creditoren sullen 

accorderen ende middelen beraemen om het kindt van den Armencamer af te houden het huis 

en wooninge onderhouden en voor ’t kindt te waeren, de renten uijt het huis gaende jaerlix 

betaelen , sijnde niet ten achteren als dat op Paesschen aenstaende sal verschijnen dan 

rentheffer de huire van de wooninge in de Geerstraete, sijnde in weecken verdeelt sedert 

Michaeli heeft gebeurt, de mombers geen opdracht van ’t huis den Biencorf gedaen hebben 

noch versocht hebben te doen opdracht van de wooninge in de Geerstraet. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste geexpresteert, wordt het kindt hier in vermelt in 

sijn geheel gestelt mits dat de vrienden des kindts goede sorge draegen dat de jaerlixe uijtganh 

alle jaer promptlijck worde betaelt. 

 

 

368. Dito (6 Februarij 1668), fo.120. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jennichien Werners uijt de Ecclesiastique Camer van de heer 

Johan Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt met twee silvere ducatons eens. 

 

 

369. Den 11
de

 Februarij 1668, fol.120vo. 

Opte requeste van Jan Jansen veerschipper op Amsterdam remonstrerende dat hem van sijne 

andere mede gildebroeders het loosen over de ordinaris veerbeurten seer rude is belet ende 

tegens sije verwachtinge is verhindert ende onder haar de beurten hebben verdeilt, sonder dat 

de suppliantes schip soo danigh is gestelt, dat daar omme soude connen worden geexcludeert, 

dat hij oock naar oudergewoonte van de Gildemeesters niet is gewaerschout, om hem met een 

ander bequaem schip  te versijn, ofte bij faute van dien uijtgelotet te worden. Versoeckt der 
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halven suppliant dat U hoochachtbaere den Gildemeesteren van het voornoemte gilde 

gelieven te ordonneren ende te gebieden, dat hij sijne beurten nevents andere naear older 

gewoonte mach doen. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de scheepstimmerluijden die ogenschijn van suppliants schip 

hebben genomen, ende daar van aan den heeren burgermeesteren in den tijdt gerapporteert, 

goedanich ’t selve sij geconditioneert, hebben Schepenen ende Raadt verstaan, dat supplianten 

de laeste beurte op Amsterdam sal worden toegelaten, van gelijcken de donderdachsche ende 

wonsdaechsche op Hoorn, ende sijne touren alsoo vervolgents waernemen tot naeder ordre; 

versijnde immiddels sijn voorschreven schip met alle het gheene dat daar aan mochte 

dificieren ende het selve buijten clachte der burgeren ende passagiers houden. 

 

 

370. Den 11 Febr(uarij) 1668, fol.121. 

Op ’t request van de gesamentlijck droochscheerders gasten alhier, daer bij te kennen 

gevende, dat verscheiden haerer meesters de knechten aen de routepars staende om te rouwen 

in plaets van 10 paer kaerten, elff paer voor een uir doen gebruicken en met ijeder paer 

evenveel slagen doen slaen, vervolgents in plaets van thien elff uiren moeten wercken, edoch 

geen hooger loon als voor thien uiren arbeits ontfangen contrarie den gebruicke van geheel 

Hollandt, Bremen en Silesien, derhalven versoeckende gasten maer thien paer karten voor een 

uire mochten gebruicken. 

Was geapost:  Schepenen ende raedt, om te observeren ende te stellen eenen voet onder de 

droochscheerders deser Stadt, verstaen, dat ingevolg van de naebuirige steden, ijeder knecht 

met het verarbeiden van thien paer karten voor een uir sal mogen volstaen, ordonnerende  

d’ meesters, dat sij sulx sullen hebben nae te leven. 

 

 

371. Den 11 Febr(uarij) 1668, fol.121vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt weduwe van Lo begunstiget met 25 caroli gulden eens, uijtte 

Ecclesiastique  caemer van de heer Johan Gansneb genaemt Tegnegel 

 

 

372. [Idem 11 Februarij 1668], fol.121vo. 

Opte requeste van Dirck Antonij en Steven Segers, beijde Stadts meijers, versoeckende haere 

erven te mogen verwisselen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om haere erven onderlinge aen 

malcanderen over te doen mits beijde burge stellende voor de pagt aen de Stadt vervallen ende 

noch te vervallen. 

 

 

373. [Idem 11 Februarij 1668], fol.121vo. 

Opte requeste van de Creditoren van zaelige Geert Janssen, remonstrerende dat de kinderen 

hebbende versogt en geobtineert de vaders boedel onder beneficie van inventaris aen te tasten, 

en sij en de Stadt sijnde voldaen, dieselve naerlaten den boedel voorts te redden met versoeck 

dat eenige tot curatoren mochten werden geauthoriseert, om het ongedaene te effenen. 

Was geapost:  Henrick Janssen Calff, Stoffer Minicus en Engbert van de Weerdt worden 

geauthoriseert om den boedel van zaelige Geert Janssen verder ten dienste van de gemeene 

crediteuren te redden. 
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374. [Idem 11 Februarij 1668], fol.122. 

Opte requeste van Lubbert Rijxen merckmeester versoeckende, ter oorsaecke van de 

tegenwoordige slechte tijden vermeerdering van tractament. 

Was geapost:  Wordt begunstigt met thijn goltguldn eens, uijtte Stadts caemer van de heeren 

Worst en Blanckevoort. 

 

 

375. [Idem 11 Februarij 1668], fol.122. 

Opte requeste van Lambert Willemsen op t’ Eijlandt, versoeckende, dat hem mochte werden 

toegelaten sijn goederen op sijn eijgen naem te mogen vercopen en totte vercopinge noch 8 á 

14 dagen uijtstel te genieten. 

Was geapost:  Wordt verstaen, dat op den gestelde dach, op des suppliants naem de goederen 

door Jan Henrixen gerichsdienaer sullen werden vercoft. 

 

 

376. Den 18 Febr(uarij) 1668, fol.122vo. 

Op de requeste van Lambert Willemsen op het Eijlant, daar in hij suppliant vertoont beducht 

te sijn, dat hij bij het aftrecken van het arve sijn huijs mochte comen te vervallen, ende in 

cleine aestime geraecken, als mede dat sijne peerden ende koebeesten sober ende mager sijn, 

derhalven tot soodanigen prijs als mede op een ander bequamen tijdt meer souden connen 

worden vercoft, suppliant te rade geworden is U Edele hoochachtbare dienstelijck te 

versoecken, hem een jaer een gratieuse pacht beliefden te continieren, tot dat voor hem een 

goede gelegentheit ende een bequaem meijer tot U Edele hoochachtbare erve mocht 

uijtgevonden worde. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervatt, wordt den suppliant in de oude pacht noch 

dit jaer gecontinueert, mitz stellende voor de verlopene pachtpenningen sufficante burgen. 

 

 

377. Den 18 Februarij1668, fol.123. 

Opte requeste van Francois Blicquin remonstrerende hoe dat hij nevents zaelige Evert 

Willemsen van de Weert, tot Curatoren over den boedel van Jan Gerritsen Veen zaelige sijn 

geauthoriseert, nu ist sulx dat door het overlijden van gemelte Evert Willemsen van de Weert, 

suppliant hem sonder een mede curator met de geseide boedel beswaert vint, versoeckende 

dat U Ed. hoochachtbaere in des overledenen plaets daartoe beliefden te authoriseren Egbert 

van de Weert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt authoriseren Egbert van de Weert tot een mede Curator 

van Francois Blicquin over den boedel in desen requeste gemelt. 

 

 

378. Eodem die (18 Februarij 1668), fol.123. 

Opte requeste van Casper Erckelens te kennen gevende, dat met geen plaets als mede met 

bequaeme solderinge, in het bij hem aangecofte huijs van Henrick van Dorsten aan de Stadts 

muire staende; versijn is, suppliant gedienstich versoeckt U Ed. hoochachtbaere hem believen 

mochte met een gedeelte van de Leeuwentooren te begunstigen om aldaar eenich lijnwaet te 

drogen ende andere nootsaackelijckheden wech te setten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het bovenste gedeelte 

der Leeuwen Tooren, om het selve bij hem tot het drogen van linnen ofte wullen te mogen 

worden gebruijckt. 
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379. Den 20 Febr(uarij) 1668, fol.123vo. 

Opte requeste van de eijgenaren van de volle muelens, soo peerde als windemuelens, 

versoeckende dat gelijck voor desen ten aensien van het loon der weruwers is verstaen , het de 

schult in haer muelens gemaeckt mede pendtbaer mochte werden verclaert. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat der supplianten schult sijnde arbeijtsloon naer Stadtrechte 

sij pandtbaer. 

 

 

380. Den 21 Februarij 1668, fol.123vo. 

Opte requeste van Thoenis Hendricksen Sloet, versoeckende, dat hij voor het verplegen van 

sijn schoonmoeder, mochte ontfangen alsoodanige coops penningen als van het huijs het 

Scheepien in den Haegen sijn moeder toebehoort hebbende mochten coemen over te schiten. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat wort verstaen dat het overschot van de 

coopspenningen, van het huijs bij de Burgermeester Vriese gekoft, tot minderinge ende 

betalinge van supplianten vrouwen moeders costpenningen an hem suppliant sullen werden  

gevolligt en uijtgekeert. 

 

 

381. Den 21 Feb(ruarij) 1668, fol.124. 

Opte requeste van de Aenspreeckers ter begraffenisse, versoeckende dat niemandt eenige 

kinderen bij nachte ter eerden sal moogen besteden ofte laten sincken, ofte dat die lijcken 

door een van haer sal worden gedragen. 

Was geapost:  Om redenen wordt verstaen dat wanneer kinderen coomen te worden 

gesoncken, dat alsulcke kinderen sullen door supplianten wordengedragen, immers dat 

wanneer imant anders daer toe wort gebruiickt, als dan een der supplianten daer bij sal moeten 

sijn tegenwoordig: dogh sullen sij sijn gehouden, vooraf van al sulcken begravingen ande 

Heer Burgermester inder tijdt kennis te geven, Sie actum in senatu. 

 

 

382. Den 25 Febr(uarij) 1668, fol.124. 

Op het request van Grietien Floris te kennen gevende, hoe dat sij bij haer getrouwen haer 

voorkindt beweesen hadde 200 caroli gulden van welcke 200 caroli gulden niet meerder dan 

150 op gebracht sijn, waer van 50 quaemen te deficieren, remonstrante tot armoede is 

vervallen gantsch weinich off niet hebbende, om haer ende haer kindt t’ orneren, derhalven 

onmachtich om de beloofde 50 gulden te suppleren, dat suppliante mat haeren kindts 

momberen hebbe geaccordeert, dat sij eenige jaeren het kindt de kost soude geven waer mede 

als dan de voornoemte 50 gulden souden gecompenseert sijn, eindelijck de momberen niet te 

vreden sijnde, hebben sij t’ saemen voor de heeren inder tijdt soo verre versproocken, dat met 

de verloopene interesse van de voornoemte 150 gulden geprocedeert van des vaeders klederen 

souden gesuppleert worden, waer mede de 200 gulden vol souden sijn, versoeckende dat haer 

Ed. hoochachtbaere sulx geliefden te accorderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen uijt bijsondere redenen, dat de vijfftich gulden 

renthen geprocedeert van de penningen gecomen van de vercofte clederen van ’s kintd saelige 

vaeder, sullen werden gebracht ende gehouden tot supplement van beweesene twee hondert 

caroli gulden, waer aen vijfftich manqueerden, waer mede de momberen te vreden sullen sijn. 

 
In marge:  Het accoort van de weduwe van Loduwijck van der Maten met haer kinderen, van den 22 Februarij staet 

naer den 23 Junij 1668, sijnde dieselve vermits de non onderteeckeninge soo lang onder den Adt? verbleven. 
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383. Den 25
ste

 Febr(uarij) 1668, fol.125. 

Op te requeste van de Gesellen van het linnewevers Gilde, remonstrerende, dat verscheijden 

militairen , ende soldaten in ’s landts dienst sijnde, sich tegens alle costumes in haar gilde en 

maatschappijen soecken in te dringen, maar door alle bij haar geobserveerde ordres in 

confusie souden raacken, ende daar uijt groote moijten bij het invorderen der gerechticheit tot 

de Busse gehoorende souden connen ontstaan; alsoo de militairen, haarlieder wetten niet 

onderwerpen connen, te gelijck met de wetten van de militie waar over supplianten om alle 

krackeelen ende misverstanden te weeren, gedienstich versoecken U Weledele 

Hoochachtbaare bij appoinctement Gelieven te verbieden, dat, geen militairen, hun 

geduirende hunnen di(e)nst sullen soecken tot haar maatschappije, en die gerechticheit der 

Busse in te dringen, sijnde het selve strijdich tegens ’s gildes welvaren, en de conservatie 

haerer privilegien. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste vervattet, hebben Schepenen en de Raadt 

verstaan, dat geen militairen, soo langh sij in actuelen dienst onder eenige compagnien sijn tot 

het Gilde van de Linnewevers gesellen sullen worden geadmitteert, ende vervolgents buijten 

maatschappije blijven ende geen gerechticheit der Busse deelachtich sijn. 

 

 

384. Den 27 Febr(uarij) 1668, fol.125vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jacob Wernersen van sijn Landtpacht van hondert caroli 

gulden 50 gulden geremitteert. 

 

 

385. Den 3 Martij 1668, fol.125vo. 

Is op de requeste van Claessien van der Maten weduwe van zaelige Dirck van *Gangelt, 

verstaen, dat tegen de persoon van der Egbert van der Linde, welcke laest door het aennemen 

van een ruijtersplaets, bij den gratie van Amsterdam herwaerts sijn woonplaets alhier heeft 

gehadt en nu alleen tot Coeverden in guarnisoen sich ophoudt sal worden geprocedeert, soo en 

als men naer Stadtrecht, tegen burgeren en haere goederen is gewoon te procederen. 

 

 

386. Den 3 Martij 1668, fol.125vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Hermsen Noteboom Ecclesiastique meijer, vermits het 

affbranden van desselfs huis, uijt deser Stadts Ecclesiastique camer vande heer Johan 

Gansneb genaemt Tengnegel begunstigt met thien goltgulden eens. 

 

 

387. Den 7 Martij 1668, fol.125vo. 

Opte requeste van Johannes Jaacquessen, remonstrerende dat hij ten eenemael gedestitueert 

sijnde van cledinge, sijn momberen swaericheijt maecken hem penningen daer toe te laten 

volgen, sonder daer toe te hebben speciaele last van Schepenen ende Raedt welcke suppliant 

daer toe versogt. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat, wordt verstaen dat des suppliants 

mombaeren aen hem, tot het maecken van clederen sullen uijtkeren een summa van 50 caroli 

gulden. 

 

 

388. Den 9 Martij 1668, fol.126. 

Opte requeste van de heer Secretaris Hoff en Peter Veen momberen van Cornelis Janssen  

versoeckende authorisatie om nevents andere mede eijgenaeren oock te mogen vercopen  
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seecker gemeen huijs in de Hagen gelegen. 

Was geapost:  De mombaeren worden tot de vercopinge van dit gemeene huijs, nevents de 

gemeene eijgenaeren te doen, geauthoriseert, mits de penningen daer van procederende tot 

voordeel der onmondige worden aengelegt. 

 

 

389. Den 14 Martij 1668, fol.126vo. 

Ter occasie van het vergeven der Gasthuijsen sijn uijt de Ecclesiastique caemerr van de heer 

Johan Gansneb genaemt Tegnegel begunstigt, 

Jan Thijmentsen Laeckenmeesters weduwe met 10 caroli gulden. 

Augustinus met     10 caroli gulden. 

Geertruit Bartelts met     10 caroli gulden. 

Trijntien Claessen met     10 caroli gulden. 

Toenis Toenissen Drachter met sijn vrou  10 goltgulden. 

Hilbrant Egberts met     10 caroli gulden. 

Magdalena Jans met     10 caroli gulden. 

Peter Jansen met sijn huijsvrou met (doorgestr.) 10 goltgulden. 

Robert de Holtsager met sijn vrou met   10 goltgulden. 

Albert Janssen met     10 caroli gulden. 

 

 

390. Den 17 Martij 1668, fol.126vo. 

Vermits de impotentie van Dolle Dois weduwe is deselve in plaets van het Gasthuijs mede 

begunstigt met 10 goltgulden. 

 

 

391. Den 4
de

 April 1668, fol.126vo. 

Opte requeste van Peter Janssen [Meester van de Sweepe] duerwaerder in de Buijten Kercke, 

versoeckende continuatie in sijn woninge off subsidie tot sijn huishuire. 

Was geapost:  Wanneer de een off d’ ander poort buijten die geen welcke bij dienders off 

boden worden bewoont, compt open te vallen, sal op dit versoeck naeder worden 

gedisponeert. 

 

 

392. [Idem 4 April 1668], fol.127. 

Opte requeste van Marcus Gerrijtsen versoeckende, vermits bijsondere noodt, met sijn 

huijsvrou te werden begunstigt met het Gasthuijs. 

Was geapost:  Wordt begunstigt met thijn goltgulden eens, t’ ontfangen uijtte Ecclesiastique 

caemer van de heer Johan Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

393. [Idem 4 April 1668], fol.127. 

De Ed. en hoochgeleerde Franciscus Hanius J:V:D. is toegestaen om advocando voor de 

Stadts en Landtgerichten alhier te pracqtiseren. 

 

 

394. [Idem 4 April 1668], fol.127. 

Opte requeste van Cornelis Coenraets, remonstrerende dat Marcus Gerrijtsen aen hem van 

oude huijshuire ten achteren was 123 ,, (gulden) 3 ,, (stuiver) 0 (penn.), en de nove hebbende 

gecontracteert, om op t’nieus alle vierendeel iaer te betaelen 15 ,, (gulden) 10 ,, (stuiver) ,, 0 
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penn. en twee daer van sijnde ten achteren in gebreecke bleefft, het een andere te voldoen, 

waer over hij versocht dat de huirder met voldoende ingegaene conditien de huire mochte 

werden verclaert op te houden, en hem toegelaten het huijs aen andere te verhuiren. 

Was geapost:  Supplianten wordt om redenen in de requeste vervat, toegestaen om met de 

aenstaende vervaertijt sijn huijs weder te sullen mogen aentasten, en aen andere te verhuiren. 

 

 

395. Den 9
de

 April anno 1668, fol.127vo. 

Op de requeste van Lummigien Henrix dochter van zaelige Henrick Metselaer en Geertien 

Peters, versoeckende haer ouders boedel te mogen aenveerden sub beneficio inventarij. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen en worden Joncker Gerrijt Cracht Glauwe en 

Dor. Hoolboom geauthoriseert, om nevents supliantinne de boedel te effenen, de goederen ten 

proffijte der creditueren te vercopen, brengende de penningen daer van in t’ gerichte om daer 

over naer bevindinge, ad opus jus habentis te worden gedisponeert. 

 

 

396. Den 13 April anno 1668, fol.128. 

Opte requeste van Margareta Haeck, remonstrerende, dat sij van haere goederen bij 

testamente hebbende gedisponeert, geinstitueert hadde erffgenaemen, welcke haer 

woonplaetse in Duitslandt hebbende sij beducht was, dat die bij haer overlijden niet tijts 

genoeg sullen connen overcomen, om de behoorlijcke ordre te stellen, waer over sij ter 

oorsaecke van een tegenwoordige cranckheit versocht, dat Jan van de Graeff en Berent 

Noortberg mochten werden geauthoriseert om tot de compste haerer erffgenaemen de 

administratie haerer goederen waer te nemen. 

Was geapost:  Jan van de Graeff en Berent Noortberg worden geauthoriseert om in val van 

het affsterven van Suppliantinne desselffs goederen tot de compste der erffgenaemen te 

administreren. 

 

 

397. Den 16 April 1668, fol.128vo. 

Op te requeste van Hilligien Herms, versoeckende dat sij bij het afsterven van haer man 

Marckus Gerritsen het maeckelaarschap van het saet mochte beholden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen bij provisi bij het afsterven van 

Suppliantinnen man haer om het makelaers ampt te bedienen ter tijt toe dat Scheepenen ende 

Raedt naerder sullen gelijven te deponeren. 

 

 

398. Den 1 Maij 1668, fol.128vo. 

Opte requeste van Hermen Haackman ende Abraham Suijrman mombaren van zaelige 

Henrick Sassen onmondige kinderen bij Jacomina Jans in echte verweckt, remonstrerende dat 

sij op den 25 April laestleden, beneven haar grootmoeder oom ende moeije vercoft hebben 

seecker hoff bij Pannen Jans stege geleghen voor 350 gulden versoeckende daar van wegens 

de onmondigen ratificatie ende approbatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raadt den inhoudt deses vercoops hebbende gesien ende 

geexamineert, wordt van haar hoog Achtbare wegens de onmondigen geratificeert ende 

geapprobeert wordt cracht deses. 

 

 

399. Den 7 May 1668, fol.129. 

Op t’ request van de Ed. Henrick Wijnties versoeckende dat haer Ed. hoochachtbaere hem  
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gelieven te assigneren alwaer hij soude mogen becomen betaelinge van een restant van 

hondert vier en negentich caroli gulden ende acht jaeren verloopene interesse van deselve, 

wesende tot laste van deser Stadts Ecclesiastique Camer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Burgermeester ende Camener 

Johan Gansneb genaemt Tengnegel, om aen d’ Ed. Henrick Wijnties uijt het overschot van 

desselfs Ecclesiastique Camer de anno 1666 te betaelen een restant van hondert vier en 

negentich caroli gulden, nevents acht jaeren interesse van dien, welcke sijn Ed. in reeckeninge 

goet gedaen sullen worden. 

 

 

400. Den 23 Meij 1668, fol.129vo. 

Op de requeste van Joncker Jan de Baeck versoeckende te lichten uijt het Gerichte die overige 

penningen van den boedel van Berent Daems noch berustende waren. 

Was geapost:  Dese overige penningen sullen Suppliant worden gevollight onder cautie de 

restituendo indijn hier naermaels ijmandt worde bevonden en daer toe meerder te sijn 

berechtighen. Sie actu in senatu. 

 

 

401. Den 10 Junij 1668, fol.129vo. 

Op t’ request uijt de naem van de momberen van Rijckien Gerrits ende Aert Keppel 

overgegeven, daer bij versoeckende approbatie van ’t naerbeschreven maechscheit: 

Op dato ondergeschreven hebben de respective mombaeren van Rijckien Gerrits onmondige 

naegelaten kindt van zaelige Gerrit Janssen Rinckhouwer bij saelige Helena Willems sijn 

huisvrou in der echte geprocreert ter eenre, ende Aert Janssen Keppel als man ende momber 

sijner huisvrou Jennichien Hiddincx ten overstaen van Jan Kersten van Tengbert en Lambert 

Jurriaenssen Ridder haer dachholderen in desen, beneffens Maria Backers als getrout geweest 

aen saelige Jan Helmichsen Paen geassisteert met Helmich Wolffsen Dor. Haer gecooren 

momber in desen ter andere sijden. op ’t believen ende approbatie van den Ed. hoochachtbare 

magistraet deser Stadt, een wettich contract van scheidinge en divisie over saelige Jan 

Gerritsen Rinckhouwer naegelaetene goederen gecelebreert en ingegaen op maniere en 

conditien hier naebeschreven. 

 

Ten eersten is Rijckien Gerrits van haer saelige broeders moederlijck goet volgents testament 

en bewijsinge gedaen van sijnde, en affgetogen sijne schuldens bleef vijff hondert twee en 

dertich gulden 15 stuiver erfflijck toegedeijlt voor eerst de helffte, monterende de somma van 

266 – 7 – 8 en dan noch een darde part uijt de helfte monterende 88 – 15 – 14 beneffens noch 

200 caroli gulden die volgens moederlijck testament verbonden waeren daer en boven noch 

wegens silverwerck en beste hoycke soo Rijckien Gerrits voor uijt gemaeckt was een somma 

van 135 die uijt de 200 gulden geprocedeert van moeders clederen gaen moet. 

Ten tweeden is Rijckien Gerrits toegedeilt wegens vaederlijck testament van haer saelige 

broer Jan Gerrits een somma van twee hondert acht en negentich gulden 3 stuiver. 

Ten derden is Maria Backer toegedeilt wegens saelige Jan Gerrits vaederlijck testament 

vaederlijcke vercofte clederen als anders een somma van 74 – 9 – 8  en dan noch wegens de 

portie van ’t moederlijck goet een somma van 88 – 15 – ,, maeckende te saemens een somma 

van 163 – 4 – 8. 

Ten vierden is Leentien Gerrits Rinckhouwers toegedeilt een somma 88 – 15 – 0 wegens 

portie van moederlijcke goet, en dan noch de helfte van ’t vaeders goet monterende de somma 

van 298 – 3 – ,, f.386 – 18 – ,, 

Waer mede sij Condividenten alsoo minnelijck, vriendelijck gescheiden sijn, soo hebben die 

selvige malcanderen  en reciproce van een goede scheidinge en deilinge der voorschreven 
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erffenisse en goederen alsoo beter  gestalte bedanckt, met belofte en renunciatie van nae 

voldoeninge deses, op des eenen off des anderen aenpart erffnisse en goederen niet met allen 

te sullen pretenderen off doen pretenderen renuncierende tot dien fine van alle ende ieder 

vorderlijcke beneficien, privilegien, rechten, exceptien, soo desen ter contrarie sijn dicterende, 

alles sonder arch ofte list. in oirconde der waerheit hebben wij bovengeschreven gemelt dese 

voorschreven maegescheit en divisie met onse eigen handen onderteeckent. Actu Campen den 

8 Junij 1668. 

Onderstont. 

A. Brouwerius; Engbartus Sluijter; Helmich Wolffsen als mombaer van Maria Backers; Aert 

Jansen Keppel; Jan Karsten van de Engbert;  Lambert Jurriensen Ridder. 

In margine was geappost: Schepenen ende Raedt daer Stadt Campen den nevenstaenden 

maechscheit rijpelijck geexamineert hebbende, hebben deselve, invoegen die is opgestelt, 

geapprobeert ende geratificeert, approberen en ratificieren die cracht deses. 

 
In marge: Den 8den November 1699. Willem Choisij als het recht hebbende van Rijckjen Gerrits Rinckhouwer; bekent van 

den inhoudt van nevenstaande maagescheijt, uijt handen van die gesamentlijcke erffgenamen Keppels volh en alterniuge 

betaelt te weesen en sulx voor soo veel dieselve Rijckgin Gerrits Rinckhouwer voornoemt ’t aangaande beloovende haar van 

verdere naamaaninge de is aangaande te sullen bevrijen; sonder argelist. Coram: R. van Marle; H. ter Burgh. 

 

 

402. Den 13
de

 Junij 1668, fol.131. 

Opte requeste van Henrick Jansen van Heerde, vertrout sijnde aan een Gilde Broeders 

weduwe van het schoenmaeckers gilde, die alle gelegentheden, soo van cuijpen, calcken als 

anders is hebbende dienstich tot de looijerije, daar bij de coopmanschap van eck is drijvende, 

krijgende aldaar door veele occasien van gepresenteerde huijden, in voldoeninge van sijn 

vercofte ende geleverde eeck. Waar over dan den suppliant van U Ed. hoochachtbare is 

versoeckende tot voortsettingh van de commercie, hem mede believen te consenteren leer te 

looijen ende hujden te coopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen den suppliant leer te mogen looijen, mede 

huijden te coopen ende sulx in conformite het Gerrit Eckelboom is toe gestaan, betalende 

mede soodanige gerechticheijt aan het schoenmaeckers gilde als bij voornoemte Gerrit 

Eckelboom daar voor is betaelt. 

 

 

403. Den 19 Junij 1668, fol.131vo. 

Opte requeste van de mombaren van zaelige Jan Jansen Panhuijs te onmundige dochertien, 

versoeckende approbatie over verkoopinge van huijsien achter die Buijten Kercke in de Niu 

strate, aen Hendrick Mathisen gedaen voor een somma van 700 caroli gulden volgens 

voorwaerden ende conditien den requeste annex. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden approberen ende kennen voor goet die gedane 

verkopinge door die respective mombaren gedaen; Sie actu in Senatu den 19 Junij. 

 

 

404. Den 23 Junij 1668, fol.131vo. 

Opte requeste van Barbara Bootsman weduwe Joncker Berent Baeck, remonstrerende dat haer 

eheman zaelige hadde vercoft seecker huijs staende tot Eepe, buijten haer kennisse, en het 

meerendeel der cooppenningen daer van ontfangen, en dat de coper den laesten termijn waer 

van de tijt all lange is vervloten, wilde tellen, off anders dreigde die te deponeren in ’t gerigte, 

met versoeck dat sij mogte werden geauthoriseert tot praeventie van ’t laeste die te ontfangen 

buijten haer praejudicie ten einde sij daer eenige erffhuijs schulden mochte affdoen. 
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Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden authoriseren suppliante om dese 

achtersteidige cooppenningen sonder haer praejudicie te ontfangen, mits daer van hier naer 

daer ’t behoort doende reeckeninge ende openinge. 

 

 

405. Den 9 Julij 1668, fol.132. 

Is Petrus Moock begunstigt met 25 goltgulden eens, uijtte Ecclesiastique caemer van de heer 

Burgermeester Johan Tegnegel. 

Jennigien van der Sraten met 10 goltgulden. 

 

 

406. [Idem 9 Julij 1668], fol.132vo. 

Opte requeste van Berent Daniels beelthouwer, versoeckende dat hem mochte worden 

toegestaen een lose op te slaen tusschen Eckelboomspoort en Jan Willemsens tooren, om 

eecken plancken en balckens aldaer te bergen. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen. 

 

 

407. Den 22
ste

 Febr(uarij) 1668, fol.132vo. 

Opte requeste van Harmen ten Holt en Lambert Mathijssen Hartoch momberen van zaelige 

Lodewijcks van der Matens onmondige kinderen, bij Marrigien Alten in echte verweckt, 

versoeckende approbatie van het accoordt, t’ welck hier naer van woort staet geinsereert. 

Op dach ondergeschreven is er tusschen Hilligien Alten weduwe van zaelige Loduwijck van 

der Maten geassisteert met de Ed. Johan Carsten van t’ Engbert haeren tot deser saecken 

gecoren momber nevents Herman de Baeck docter ter eenre sijde en de Ed. Herman ten 

Holten en Lambert Mathijssen Hartoch momberen over desselffs weduwe drie onmondige 

kinderen bij zaelige Loduwijck van der Maten verweckt, te weten Marrigien, Loduwijck en 

Johanna van der Maten, een scheijdinge en maagescheijt gemaeckt en opgericht over desselffs 

onmondige kinderen naergelaten vaderlijcke goederen, en sulx in manieren hier naer 

beschreven: te weten dat de weduwe voor het recht soo sij aen de boedel is hebbende voor 

haer beholden en erffelijck besitten sal een summa van tweeduisent caroli gulden, den gulden 

tot 20 stuiver gereeckent, om dieselve te mogen keren wenden naer haer believen en 

welgevallen, en dan noch aen haer beholden de winckel en den gantschen inboedel nevents 

oock het schultboeck de winckel aengaende mits dat sij daer entegents oock tot haeren laste 

sal nemen een summa van van twee hondert en vijftich caroli gulden, off meerder, soo 

opgedachte weduwe noch aen de winckel te quaede is; waer en tegens aen haer onmondige 

kinderen verblijven sullen, voor haer recht soo sij aen den boedel sijn hebbende, alle de 

verdere vaste goederen, obligatien, renten, actien, crediten ende uijtstaende schulden, welcke 

ten proffijte ten opgedachte haere onmondige kinderen vast verhijpothijseert en verbonden 

sullen sijn en blijven dat dickgemelte weduwe dieselve verdere goederen als ter summa van 

twee duisent caroli gulden als boven verhaelt, verder in eenigerleij wijse vervremde , belaste, 

ofte bewaeren, maer dat dieselve sullen moeten erven ende versterven van het eene op het 

andere ende sulx tot der laester doot. 

Verder is oock geconditioneert dat off meer derselver kinderen, comende tot haer mondige 

iaeren, off te trouwen, dat dan de weduwe ende moeder geholden sal sijn elck in t’ bijsonder 

te ontrigten en uijtte keren een summa van acht hondert caroli gulden ende oock elck een 

bedde met sijn toebehoor, offte voor ijder bedde genietende een summa van vijtich caroli 

gulden, edoch soo alle de kinderen tot haer mondige iaeren offe trouwen, niet in t’ leven 

mochten blijven, soo sal evenwel de boven verhaelde vierentwintich hondert caroli gulden 

vast verblijven en uijtgekeert worden aen die geene, die dan nog in t’ leven sijn, edoch soo 
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een kindt voor sijn mondige iaeren mochte comen te sterven sal de moeder alsdan met 

uijtkeren van vaders goet mogen bestaen met twee duisent gulden, genietende de bladinge van 

de andere vierhondert gulden, soo lange sij in t’ leven is. Is oock bevoorwaert en 

geconditioneert dat de moeder haere kinderen op haere kosten sal laten leeren, lesen, schrijven 

en een goet hantwerck laten leren, de resterende overige goederen boven niet gespecificeert 

daer van sal de weduwe de opcompsten en bladinge genieten haer leven lanck met welcke 

bewijsinge de mombaeren op approbatie van U wel Ed. hoochachtbare te vreden geweest sijn, 

en hebben de weduwe haeren pupillen wegen bedanckt voor goede erffuijtinge. Sonder 

argelisr, sijn hier van twee alleens luijdende contracten gemaeckt en ten wedersijden 

onderteckent, den 20 Februarij 1668. Was onderteeckent met verscheijden handen. Dit is X 

Hilligien Altens merck met eijgen handt getogen, quod testor Herman de Baeck, Jan Karsten 

van t’ Engbert, Herman de Baeck. Herman de Baeck, Lambert Hartogh. 

In margine stont: 

Schepenen ende Raedt hebben naer examinatie dit hier nevents staende contract geapprobeert 

gelijck het selve geapprobeert wordt cracht deses. 

 

 

408. Den 24 Julij 1668, fol.134vo. 

Opte requeste van de erffgenamen van zaelige Peter Hette, versoeckende vermits het 

affsterven van haer vader het erve de Weert aen Henrick Isebrantsen van het Oever te mogen 

overdoen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten om dit erve aen Henrick 

Isebrantsen voor de lopende pachtiaeren over te doen, mits dat hij Henrick Isebrantsen aen de 

Stadt stelle twee sufficante burgen. 

 

 

409. [Idem 24 Julij 1668], fol.134vo. 

Opte requeste van Jan van de Graeff en Berent Noortberg bij appostil van den 13 April 

laestleden geauthoriseert tot administratie over de goederen bij zaelige Margareta Haecks 

naergelaten, tot de compste van de erffgenamen van dieselve bij testamente geinstitueert, te 

kennen gevende dat alhier van dieselve erffgenamen sijn gesonden Henricus Bruhns en David 

Calen met acten van volmacht en cessie respective met versoeck dat haer supplianten mochte 

werden gegeven ordre waer naer sij haer sullen hebben te reguleren. 

Was geapost:  Naer examinatie van die hier bijgevoegde drie bijsondere acten van volmacht 

bij ende van wegen de geinstitueerde erffgenamen van zaelige Margareta Haeck voor 

Burgermeesteren ende Raedt der Steden Wismar ende Gustrou respective gepasseert op de 

personen van Henricus Bruhns en David Calen in dese requeste genoempt, is verstaen dat 

supplianten aen dieselve geconstitueerde de erffgoederen sullen volgen, mits dat sij naer 

Stadtrechte het erffhuijs verburgen en de schulden betaelen. 

 

 

410. Den 14
de

 Julij 1668, fol.135vo. 

Op het request van Mechtolt Brants weduwe van  saelige Aert Jansen  vertrout aen Thijmen 

Jacobsen versoeckende vermits hij eenige jaeren van de Geestelijckheit in pacht gehadt heeft 

seeckere 27 greesen ende dan noch op sijne pacht 28 gulden 11 stuiver ten achteren is, door 

overgecomenen schade onmachtich is om te betaelen eenige remissie. 

Was geapost:  Wanneer suppliante promptelijck sal hebben betaelt haere achterstedicheit 

tegens sodaene jaerlixe pacht waer op de 27 greesen tegenwoordich sijn verpacht aen Dirck te 

Waeter, te weten tegens 131 gulden 12 stuiver 8 penningen ‘sjaers, boven dien uijtbrengende 

behoorlijck blijck, dat hij de ongelden van verloopenen jaeren hebbe betaelt, sullen als dan 
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Schepenen ende Raedt naerder op der suppliantes versoeck disponeren. 

 
In marge: Den 3de December 1668. Hebben Schepenen en Raedt Mechtolt Brants geremitteert 50 caroli gulden ingevolge 

affgegevene apostille. 

 

 

411. Den 31
ste

  Julij 1668, fol.135vo. 

Op het request van de Ed. Nicolaes van Wieringen remonstrerende hoe dat hij om verscheiden 

schulden van sijn broeder Geert van Wieringen te betaelen verschooten hadde een somma van 

424 gulden 3 stuiver 12 penningen versoeckende al soo geen penningen tot betaelinge van 

dien voor handen waeren, dat hem in plaets van deselve een capitael mochte werden 

overgedraegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren mits desen de Ed. Henrick van Wieringen 

om aen sijn mede momber de Ed. Nicolaes van Wieringen uijt oorsaecke van verschootene 

penningen voor haer broeder Gerrit van Wieringen in voldoeninge te transporteren ende over 

te draegen seeckere versegelinge slaende op het landt buiten Hasselt gelegen Capteijn 

Cuerbeecke toebehoorende bedraegende een somma van vierhondert twintich caroli gulden 

capitael. 

 

 

412. Den 5
de

 Augusti 1668, fol.136. 

Op de requeste van Elisabeth Neringh weduwe wijlen Henrick Eeckhoudt remonstrerende dat 

sij tot betalinge van haare swaarste schulden daar toe ter somma van 1500 caroli gulden 

nodich heeft, versouckende dat V Ed. hoochachtbare toe te staan, sodane somme te mogen 

voor haar ende haere onmondige kinderen negotiseren ende daarmede haare vaste goederen 

beswaren. 

Was geapost:  Schepenen ende raaden hebben naer examinatie suppliante geaccordeert om 

mede ten aansien van de onmondige om haere vaste goederen ter somma van 1500 caroli 

gulden tot betalinge der schulden te mogen beswaren. Sie actum in senatu. 

 

 

413. Den 10 Augusti 1668, fol.136vo. 

Opte requeste van de kinderen van Henrick Janssen van Steenwijck versoeckende dat haer uijt 

haer vaders en zaelige stijfmoeders boedel bij praeferentie mochte werden gevolgt sodaene 

400 goltgulden met 28 iaeren interesse als haer bij het testament van haer zaelige bestevaeder 

Joncker Jan van Steenwijck in dato den 24 Julij 1632 waeren gelegateert. 

Was geapost:  Schepenen ende raedt verstaen dat supplianten haer gepraetendeerde vier 

hondert goltgulden cum interesse op het huijs sullen hebben te soecken t’ welck bij dese 

wordt verstaen daer voor bij praeferentie te sullen sijn verbonden. 

 

 

414. Den 15
de

 Augusti 1668, fol.137. 

Is Henrick Cornelissen schutter begunstigt met thien caroli guldeneens uijt de Ecclesiastique 

camer van de heer Burgermeester Johan Gansneb genaemt Tengnegel. 

 

 

415. Den 12 Augusti 1668, fol.137. 

Opte requeste van Meijster Elias Vridagh voorsanger ende schoelmeister in de Broeder 

Schoel versoeckende, dat bij het afsterven van hem, voor sij huijsvrouwe, sijn weduw als dan 

mochte begunstiget worden met die woeninge soo als nu van hem wert bewoent, voor haer 

leven lanck. 
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Was geapost:  Bij voor afsterven van den suppliant voor sijn huijsvrouwe wort als dan 

desselfs huijsvrouwe met het gebruick van die woeninge, daer in sij eheluijden 

tegenswoordigh woenen den tijt haeres levens gebeneficeert. 

 

 

416. Dito (12 Augusti 1668), fol.137. 

Hebben Schepenen ende Raedt Maria Martens weduwe van saelige Lambert Janssen 

vroevrouwe boven haer ordinaris halve tractament extraordinaris met noch 21 caroli gulden 

wesende de helfte van het volle tractament begunstigt. 

 

 

417. Den 12 Augusti 1668, fol.137vo. 

Op het request van Jan Evertsen van Wijck ende Jan Hendrix van de Weteringe als mombers 

van Pieter ende Hille van Putten erffgenamen van saelige Zacharias van Putten haer oom 

remonstrerende dat desselfs doot schulden niet en sijn, soo veel haer aengaet, betaelt noch de 

olderen noch costgelt, bedraegende een somma van 321 caroli gulden versoeckende in 

voldoeninge van die eenige vaste goederen te mogen bewaeren off vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten, dat sij tot betaelinge van 

eenige doot en andere schulden sullen mogen beswaeren eenige der vaste goederen van haere 

pupillen ter somma van drie hondert een en twintich caroli gulden, en in cas dienstichst 

mochte geoordeelt worden eenige derselver te vercoopen, dat sij sulx sullen hebben te doen 

ten overstaen van de Heeren Hooftluiden daer onder de goederen mogen sijn gesitueert, 

brengende de penningen daer van procederende alhier in den Gerichte. 

 

 

418. Den 22 Augusti 1668, fol.137vo. 

Is Jennichien Dirx weduwe van Henrick Clooster begunstigt met 10 goltgulden uijtte 

Ecclesiastique caemer van de Heer Johan Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

419. Den 29
ste

 Augusti Anno 1668, fol.138. 

Opte requeste van Mechtelt Jacobs weduwe van zaelige Meester Berent Arentsen Dijck, 

versoeckende dat de Kerckmeester Johan Carsten van t’ Engbert mochte werden geordonneert 

aen haer te betaelen sodaene 106 caroli gulden, als haer van de erffgenamen van zaelige 

Reijnier van Santwijck competeerde. 

Was geapost:  Fiat betaelinge door de Kerckmeester van t’ Engbert uijtte penningen onder 

hem van den boedel berustende. 

 
In marge:  Hier op door Jan Carsten van t’ Engbert betaelt sijnde seven en twintich gulden 8 stuiver 12 penningen en 

geene verdere penningen van de boedel van saelige  Reinier van Santwijck onder denselven berustende sijn, soo wort de Ed. 

Rutger van Breda geordonneert, om uijt die onder sijn Ed. berustende cooppenningen van eenige landerien tot gemelde 

boedel behoorende aen Mechtelt Jacobs te betaelen acht en seventich caroli gulden elff stuiver 4 penningen welcke goeder 

betaelinge sullen strecken. Actum in Senatu den 28 November 1668. 

 

 

420. Den 8 Septembris Anno 1668, fol.138. 

Opte requeste van de weduwe van Andries Willemsen Knoch versoeckende, dat Schepenen 

ende Raedt in haer overleden mansplaets mochten begunstigen met de plaets van kuermeester. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantes soon 

genaemt [leeg] met de plaets van kuermeester in plaets van haer overleden Eheman, en sulx 

bij provisie op de proffijten daer toe staende. 
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421. [Idem, 8 Septembris 1668], fol.138vo. 

Opte requeste van de weduwe van zaelige Gerrijt Dirxen Meijer, remonstrerende dat bij haer 

het huijs den Brabantschen Wagen sijnde vercoft voor 2000 goltgulden daer van het 1
ste

 

termijn tot 200 goltgulden nu was verschenen, om daer uijt te werden betaelt de verschenen 

renten, sijnde de eerste rechten daer uijtgaende ter summa van 170 gulden, om welck  

t’ ontfangen de rentheffers, doch alsoo de peningen bij de Stadt sijn beslagen, sijnde sij 

genegen haer huijs achter de nieuwe aen de Stadt tot securiteijt te verbinden met versoeck dat 

het verbot en beslagt mochte werde affgedaen, en de renten aen de eerste uijthebbers worden 

gevolgt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen dat aen de Suppliante de eerste paeije van 

200 goltgulden door den coper sullen werden betaelt gevolgt. 

 

 

422. Den 10
de

 Septemb(er) 1668, fol.139. 

Op het request van Henrick ter Meer remonsterende hoe dat Henrick Janssen Molter in leven 

geweest sij desselffs momber en geduirende sijne administratie onder hem geslagen heeft een 

capitael van twe hondert en vijfftich caroli gulden, versoeckende dat hij deselve uijt de 

cooppenningen van t’ huijs van de voorschreven Henrick Molter mochte trecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaan, dat aen den Suppliant uijt d’ overige 

cooppenningen van t’ huijs wijlen Henrick Molter, sijn gewesen momber, sal worden betaalt 

een somma van twee hondert vijfftich caroli gulden capitael, sijnde beweesene penningen, 

welcke onder sijn momber voorschreven ingevolg gepasseerde obligatie berustende sijn 

geweest. 

 

 

423. Den 8 Septemb(er) 1668, fol.139vo. 

Op het request van Jacob Janssen Ecclesiastique meijer, versoeckende dat hem een somma 

van 50 caroli gulden welcke hij aen de heer Burgermeester Worst als Dijckgreve van 

Mastebroeck, wegens een bijster einde dijckx heft moeten betaelen, bij de heer Blanckvoort, 

als wesende sijn Ed. aenbevoolen het redden des camers van dat jaer mochten werden 

gevalideert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat die in desen requeste gementioneerde 

vijfftich caroli gulden den suppliant sullen werden gevalideert, en bij de heer Blanckvoort 

voor betaelinge worden geaccepteert. 

 

 

424. Den 21
ste

 September 1668, fol.139vo. 

Is Johan Raeterinck J:V:Dr. geaccordeert om advocando voor de Stadts en Landtgerichten 

alhier te pracqtiseren. 

 

 

425. Den 6 Octob(er) 1668, fol.140. 

Op de requeste van Bartelt Brandenburg versoeckende, bij varlatinge van Jan Henrix met de 

woninge op het Collegie te mogen werden begunstigt. 

Was geapost:  Suppliant wordt mette woninge op het Collegie begunstigt, op de ordres en 

proffijten daer toe staende en sulx bij provisie, en met die expresse ordre, dit dieselve aldaer 

geene bieren, wijnen off andere drancken sal vermogen te tappen. 
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426. Den 21 Octob(er) 1668, fol.140. 

Op het request van Jaecques Croon te kennen gevende, dat hem uijt het Erffhuis van wijlen 

Reiner Henrix van Santwijck competeert een somma van 163 (gulden) – 12 (stuiver) – 12 

(penningen), heercomende van geleverde bieren, dat gemelte van Santwijx erffgenamen onder 

de heer Secretaris Breda en Jan Henrix roedendrager noch eenige cooppenningen uijtstaende 

hebbende versoeckende daer op ter voorschreven somma te mogen worden geassigneert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de Ed. Rutger van Breda om uijt de 

cooppenningen, welcke wegens de erffgenamen van wijlen Reiner Henrixen van Santwijck 

onder sijn Ed. berustende sijn, aen den suppliant te betaelen een somma van hondert drie en 

sestich caroli gulden, 12 stuiver, 12 penningen, welcke sijn Ed. in reeckeninge gevalideert en 

voor goede betaelinge verstrecken sullen. 

 

 

427. Den 21
ste

 October 1668, fol.140vo. 

Op de requeste van Adam Crouwel versoeckende te mogen worden gebeneficeert met het 

recht van alle vellen der versturvene beesten, soo op deser Stadts gemeene weijden door den 

viller worden affgetrocken ’t sijnen huijse te moeten worden gebracht genietende daar van 

soodanige jura als eenige lange jaren herwaerts de vader Joost Crouwel daar van heeft 

getrocken. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste vervattet hebben Schepenen en de Raaden 

Adam Crouwel begunstight met het recht van alle vellen der versturvene beesten deser Stadts 

gemeene weijden te ontfangen, in der voegen ende soo danige jura daar van te genieten, als 

bij sijn vader lange jaren herwaerts daar voor sijn getrocken. 

 

 

428. Den 21 October 1668, fol.141. 

Op de requeste van de geauthoriseerde Brouweren neffens Gerrit Meusen Schinckel als 

pachters van der Stadts bijer ende gemael accijsen, versoeckende dat eenige personen 

mochten worden geordonneert omme op op die sluijckerie te passen ende die frauden voor te 

coomen. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raadt der Stadt Campen ordonneren ende beveelen Joan de 

Graeff als Scholtus en executuer omme op alle frauden  sulx is, dat voor de pachters van de 

bieren ende het gemael te passen met allen ijver ende daer mede toe te amploijeren, sijn beijde 

suppoosten. 

 

 

429. Den 26
ste

 Novemb(er) 1668, fol.141. 

Op ’t request van de Gildemeesters en Olderluijden van ’t Linnenweevers gildeluiden 

reverentie de Gildemeesters, Olderluiden ende Reiders van ’t Linnewevers gilde als dat 

supplianten voor desen aen U Weledele hoochachtbare clachtich sijn gevallen hoe dat eenig 

van haer mede Gildebroeders haere gaerens als andere goederen tot haer gilde ende 

handteringe behoorende, haere gaerens als andere goederen tot haer gilde en handteeringe 

behoorende soo sij buiten haer huisen bij andere laeten wercken waer door doch veele 

burgersen ingesetenen deser Stadt haer comen te genereren, dagelijx ontwenten onvremt 

worden, ende deselve verpandet worden in de banck van leninge, waer inne doch op het 

versoeck van supplianten U Weledele hoochachtbare gunstelijck gelieft hebben te voorsien, 

doch evenwel dat wijder sulx is, dat de diverie en ontvremdinge van haere goede gaerens, en 

andere goederen als vooren verhaelt hier mede niet en cesseert noch opholt, en noch al 

meeder clachten van haer Gildebroeders, dewelke bekent gemaeckt heeft, een  merckelijck 

somma van gaerens in corte quijt geraeckt te sijn, dat oock burgers oft ingesetenen deser Stadt 
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bevonden worden, dewelcke dese gestoolenen gaerens en andere waeren aen haer neringe 

ende hanteeringe dependerende comen te coopen waer vande bovenbenoemde noch onlancx 

bij eenige luiden van de gecofte en ontvremde gaerens bevonden heeft het merckteecken waer 

bij supplianten connnen sien, dat het an haer luiden gaerens sijn, is dat bij haer meestsilegier 

gaerens verwerckt worden, die bij niemant anders als van haer hanteeringe bevonden,  

’t welcke is streckende tot groot nadeel ende onderganck van haer gilde, als sijnde doch bij 

dese neeringloose tijden in een sobere en slechte staet soo dat supplianten haer deswegen al 

wederom genootsaeckt vinden te keeren tot U Weledele hoochachtbare seer gedienstich en 

onderdaenichlijck versoeckende, dat U Weledele hoochachtbare tot conservatie en onderholt 

van haer gilde hier inne gelieven gunstelijck te voorsien, haer gelieven t’ accorderen bij 

verbot aen alle Gildebroeders te verbieden sodaene gaerens buiten consent en voorweeten van 

de Gildemeesters niet te mogen verwercken, bij een boete daer toe bij U Weledele 

hoochachtbare te statueren, anderdeels bij publicatie ofte andersen de burgerie te 

waerschouwen sodaene goederen niet te coopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat van het vorder geene cleine parthien 

silegier gaeren door ijemant van deser Stadtsburgen off inwoonderen van eenige linneweevers 

knechten, opspoelers sullen mogen gecoft worden, dat oock geene sodaene silegier gaeren 

buiten voorweeten en consent van de Gildemeesters van ’t linnenweevers gilde bij eenige 

wevers desselven gilde verwerckt sullen mogen worden, alles bij verbeurte soo wel van de 

coopers als verarbeiders der voorschreven gaerens van vijff en twintich goltguldens, te 

vervallen halff ten profijten van de Satdt en halff voor de Gildemeesters en anbrenger. 

 

 

430. Den 20
ste

 Novemb(er) 1668, fol.142vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt verstaen dat uijt het overschot van deser Stadts camer de anno 

1660 betaelt sal worden vier en twintich caroligulden van een glas gestelt in ’t huis van Saris 

Jansen van de Gronde en noch bovendien twintich caroli gulden wegen(s) een glas gemaeckt 

in huis den Eenhooren. 

 

 

431. Den 26
ste

 Novemb(er) 1668, fol.142vo. 

Op ’t request van Gerrit Berent Fockinck als getrout aen Nellichien Cornelis daer bij te 

kennen gevende dat hem van verdient loon en verstreckte penningen bij sijn huisvrouwe 

voorschreven van Reinier Henrix van Santwijck verdient en verstreckt competeert een somma 

van veerthien caroli gulden, versoeckende dat Schepenen ende Raedt de Curatoren van 

gedachte Santwijcx boedel geliefden te authoriseren, om ’t voorgemelte achterstant te 

voldoen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren die Ed. Rutger van Breda om aen 

supplianten uijt die onder sijn Edele berustende cooppenningen van eenige landerien bij sijn 

Edele uijt den boedel van saelige Reinier van Santwijck aengecoft vermits geene penningen 

desselffs boedel bij de Curatoren van dien meerder voorhanden sijn te betaelen een somma 

van veerthien caroli gulden. 

 

 

432. Den 1 December 1668, fol.143. 

Opte requeste van Jan Meeussen Schinckel en Gerrijt Plate, remonstrerende dat haer van wijn 

accijs van Henrick van Dorsten competeert 117 gulden, 12 penningen en dan eenige goederen 

van denselven sijn vercoft, waer van eenige tot prajudicie van regte penningen hadden 

getrocken, waer over sij versochten, dat de curatoren mochte werden geordonneert, 

reeckeninge van haer curatele te doen en haer nevents andere gepraefereerde creditueren te  
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voldoen.  

Was geapost:  Sij gestelt in handen van de Curatoren, welcke reeckeninge sullen hebben te 

doen van haere administratie, ten overstaen van de heeren hooftluijden van t’ Broeder Espel 

ende die noch in wesen sijnde penningen overgeven in den Gerigte, om daer op naer rechte 

gedisponeert te worden. 

 

 

433. [Idem 1 December 1668], fol.143vo. 

Reingien Berens weduwe van Roelof Lubbertsen Orangien, is begunstigt met den woninge op 

Caermans poorte nevents Thomas van Onna en sulx bij provisie tot revocatie. 

 

 

434. [Idem 1 December 1668], fol.143vo. 

De weduwe van zaelige Francois Blequin is begunstigt met thijn goltgulden eens uijtte 

Ecclesiastique caemer van de heer Burgermeester de Voogt. 

 

 

435. [Idem 1 December 1668], fol.143vo. 

Opte requeste van Egbert Janssen, momber over Cracht Claessen, remonstrerende dat sijn 

pupil nevents andere sij aengestorven ongeveer een schepel saeijlandt op het Zuiteinde van 

Camperveen gelegen, in een camp 3 schepel groot sijnde t’ welck de mede erffgenamen voor 

haer gedeelten hebben vercoft, met versoeck dat hij wordt geauthoriseert voor sijn pupil, nu 

24 iaeren oudt sijnde, die sulx mede begeerde desselffs partien mede te mogen vercopen. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat, wordt suppliant geauthoriseert, om nevents 

de mede geinteresseerde sijns pupils gedeelte oock te vercopen, mits de penningen daer van 

procederende tot desselffs voordeel aenleggende. 

 

 

436. [Idem 1 December 1668], fol.144. 

Jennichien van der Straeten uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van de heer de Voocht 

begunstigt met 10 goltgulden eens. 

 

 

437. [Idem 1 December 1668], fol.144. 

Met gelijcke thijn goltgulden eens is mede begunstigt Evien Jans mede uijtte Ecclesiastique 

caemer van de heer Burgermeester Voogt te ontfangen. 

 

 

438. Den 3 Decemb(er) anno1668, fol.144. 

Op de Ed. en hoochgeleerde Reijnier van Dompselaer J:V:Lt. toegestaen om voor deser Stadts 

en derselver Landtgerigte partheijen advocando te mogen bedienen. 

 

 

439. Den 5
de

 December 1668, fol.145vo. 

Opte requeste van de Gildemeesters van t’ Backers Gilde, remonstrerende, dat eenige 

Gildebroeders quaemen te weijgeren te betaelen de jura van begraevinge van doden die bij 

nachte van haer worden gedaen sincken t’ welck in occasie van pest tijden sullende onder haer 

baeren een grote onwillicheijt versochten sij ordonnantie door welcke van doden bij nachte 

begraeven off noch te begraeven aen het Gilde gerechticheijt sijnde van een Gildebroeder en 

sijn vrou 28, en een knecht en meijt 14 stuiver mochte comen te werden betaelt. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat de gerechticheden van begraevinge aen 

het Gilde sullen worden betaelt, soo wel van doden die bij nachte als die bij dage begraeven 

worden. 

 

 

440. Den 8
ste

 December 1668, fol.146. 

Opte requeste van Aeltken Alberts verthonende dat Dirck Hermsen Steenmott geweest sijnde 

burger deser Stede bij sijn zaelige huijsvrouwe Geertruijt Alberts heeft verweckt een jonge 

soon nu oudt ses jaren waar toe geen tijdlijcke goederen sijn om dieselve op te brengen 

versouckt suppliante in het Wesenhuijs een plaets voor gemelte kindt gunstelijck moge 

worden geaccordeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden dat Willem Dirxen wiens vader een burger deser 

Stede is geweest met een plaets int’ Weesen huijs moet worden begunsticht, en vervolgents 

den eeren Weesmeesteren verscht hem naar behoren daarin te verplegen. 

 

 

441. Eodem die (8 December 1668), fol.146. 

Opte requeste van Willem Janssen ende Berent Stubbe mombaren over het onmondige naar 

gelaten kindt van zaeliger Dirck Hermsen Steenmott remonstrerende dat haeres pupils boedel 

met veele schulden is beswaart en geen goederen voor handen sijn waaruijt dieselve connen 

worden betaelt, versochten derhalven te mogen worden geauthoriseert om seecker huijs alhier 

op de Oude strate staande bij gemelte Stubbe naar gelaten te mogen distraheren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden authoriseren supplianten om met ende ten overstaan 

van de heeren Weesmeesteren he huijs hares pupils te mogen distraheren ende vercopen. 

 

 

442. Den 12 Decemb(er) 1668, fol.146vo. 

Opte requeste van Lubbert Janssen versoeckende wederom geadmitteert te mogen worden  in 

t’ Slepers Gilde en daer op over gelangde berigt van het Gilde waer bij gevoegt de resolutie 

van 31 December 1661, was op Lubbert Janssens requeste geappostilleert. 

Was geapost: Hierop can niet worden gedisponeert. 

 

 

443. Den 11den Xde (December) 1668, fol.147. 

Opte requeste van Jan Jansen Bleecker ende Werner Wesselsen, borgen voor Ernst Janssen 

vertrouwt aan de weduwe van Jan Isbrantsen, Meijer der Stadt Campens Ecclesiastique erve 

op Camperveen, remonstrerende dat gemelte Ernst Janssen seer begint ten achteren te gaan, 

waar uijt gedachte borgen niet anders als schade voor haar te gemoete sien vermits de beesten 

al van de stall worden vercoft om sulx voor te coemen versoecken supplianten de goederen 

door U Ed. hoochachtbare op t’ erve mochten worden beslagen. 

Was geapost:  Wordt den supplianten als borgen voor Ernst Janssen van Schepenen ende 

Raadt het recht van cessie geaccordeert, om soo wel door haar als haar Eg. Hoochachtbare het 

vee ende andere roerende goederen op t’ onderpant te becommen, ende vervolgents daar in 

wijders te doen het geen sij dienstigh als borgen bevinden sullen te behooren. 

 

 

444. Den 17
de

 Decemb(er) 1668, fol.147vo. 

Op het requeste van Marten Louwe getrout aen de naegelaetene huisvrou van saelige Lucas 

Janssen sijnde broeder geweest van Henrick Janssen Molter, hebbende naegelaeten een soon, 

waer over Henrick Janssen Molter en Peter Bodde momberen sijn geweest en hetselve voor 
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vaederlijck goet bewesen sij 75 gulden en die onder desselffs momber Henrick Molter 

voorschreven sijn verbleven, de voorschreven 75 gulden op desselfs moeder door t’ overlijden 

van t’ kindt sijn vervallen, de dootschuldt van t’ kindt noch betaelt moeten worden, 

versoeckende dat sij uijt de cooppenningen van t’ vercofte huis van Hendrick Janssen Molter 

35 á 25 caroli gulden mochte trecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat uijt de voorhanden wesende 

cooppenningen van t’ huis van saelige Henrick Janssen Molter door den supplianten stellende 

nochtans sufficante cautie voor desselve gelichtet sullen mogen worden dertich caroli gulden. 

 

 

445. Den 17 Decemb(er) 1668, fol.148. 

Opte requeste van de heer Burgermeester de Voogt, en Gerrijt Meeussen, mombaeren van 

zaeliger Jan Wijcherts kinderen versoeckende om tot betaelinge van de boedels schulden 

geauthoriseert te mogen worden tot vercopinge van het huijs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden authoriseren de mombaeren om tot betaelinge der 

uijtstaende schulden het huijs van haere pupillen te vercopen mits dat de overschietende 

penningen tot voordeel der onmondigen werden belegt. 

 

 

446. Den 19
de

 December anno 1668, fol.148. 

Opte requeste van Jan Ligger en Lijsebeth Reijnerts weduwe Lotteren, remonstrerende dat 

haer uijt den boedel van Reijner Henrix een merckelijx was competerende, met versoeck dat 

in minderinge van sulx haer mochte werden toegestaen het gelt van coppenningen van de haer 

resterende en onder Secretaris Breda en Jan Henrix berustende. 

Was geapost:  Supplianten sullen mette erffgenamen van zaeliger Reijnier van Santwijck 

hebben te treden in liquidatie ten einde bij uijtvindinge van t’ geen haer van deselve 

competeert, ordre tot betaelinge werde gestelt. 

Leger stont: 

Bij naeder deliberatie is verstaen, dat dese liquidatie sal geschieden ten overstaen van de 

heeren Reijnier Gansneb gnt. Tegnegel, Henrick Crachtsen Stuirman, Ram, Santen en Heiman 

Vriese. 

 

 

447. Idem (19 December 1668). Fol.148vo. 

Opte requeste van Mr. Jacobus Andriessen scherprichter versoeckende met sijn broeder 

Johannes Andriessen beropen tot scherprichter van de Stadt van Sierickzee, en die om de 

swackheijt van sijn schoonvader en andere redenen, die plaets niet en can aennemen, van 

plaets te mogen changeren. 

Was geapost:  Dese eschange van plaets wordt bij Schepenen ende Raedt gunstig 

geaccordeert. 

 

 

448. [Idem 19 December 1668], fol.149. 

Opte requeste van Jan Berentsen Coster, versoeckende wegen het voorlesen en voorsingen ten 

tijde van het Avondtmael in de Broeder Kercke t’ sedert Augustus 1657 gedaen een gunstige 

remuneratie. 

Was geapost:  Wordt wegents sijn gedaene diensten begunstigt met vijff en twintig 

goltgulden eens uijtte Ecclesiastique caemer van de heeer Burgermeester de Voogt. 
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449. Den 19
de

 Decemb(er) 1668, fol.149. 

Op ’t request van Jan Claessen woonende op Camperveene daer bij remonstrerende hoe dat 

door het invleijen van den nieuwen dijck tot reparatie van dien een groot gedeelte van een 

stuckien landt genaemt Clepers erve, bij hem van de Stadt gepacht is versteecken, 

versoeckende deswegen eenige remissie. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste vervat wort den suppliant jaerlix geduirende 

sijne pachtjaeren, ’t sedert het versteecken van sijn landt geremitteert twaelff caroli gulden. 

 

 

450. Den 23 December anno 1668, fol.149vo. 

De heer Burgermeester Dirck Henrick Vriese ter vergaederinge van Schepenen ende Raedt 

hebbende als voorstander van den Beijer openinge gedaen van sijn ontfangen uijtgave  

t’ sedert den iaere 1647 bij welcke bevonden meerder soo extraordinaris als ordinaris te sijn 

uijtgegeven als ontfangen sestig caroli gulden is goetgevonden dat dieselve uijt de penningen 

welcke van den Beijer sullen comen te procederen vooraff sullen werden betaelt maer indien 

die daer uijt niet mochten connen vervallen, sal op dit rembourssement naeder worden 

gedisponeer. 

 

 

451. Den 4
de

 Jan(uarij) 1669, fol.149vo. 

Is Petrus Moock begunstigt met 25 goltgulden uijtte Ecclesiastique caemer van de heer 

Burgermeester de Voogt. 

 

 

452. Den 29
ste

 Decemb(er) 1668, fol.149vo. 

Op het request van Peter Janssen Vos ende Hermen Janssen Nienburch als momberen over 

Jan en Hermen Dirxen van den Bosch, remonstrerende dat sij wegens haer pleechkinderen 

verscheiden schulden hebben uijtstaende welcke uijt het gereede der onmondige niet kan 

betaelt worden waer over genootdringt sijn seecker huis van haere pupillen te vercoopen ende 

souden geern het gedeelte huisen des jongsten overdoen aen d’ oudste, indien haer Achtbaere 

sulx geliefden te bewilligen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten om ten profijte van haer pupil 

te mogen vercoopen het gedeelte van desselfs huis in desen requeste vermelt, mits betaelende 

daer uijt de nodige schulden verblijvende de penningen, overschietende naer voldoeninge der 

schulden op het voorschreven huis liggen tegens vijff gelijcke guldens ten hondert. 

 

 

453. Den 9 Januarij anno 1669, fol.150. 

Opte requeste van Swederick van Whije backer, getrout aen een burgersdochter en hier te 

voren op den 4 Januarij 1668 hebbende gecoft de grote burgerschap en versoeckende tot het 

beslaen der weijden geadmitteert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden verstaen dat den suppliant als aen een burgers dochter 

getrout deser Stadts weijden sal mogen beslaen. 

 

 

454. Den 28 Jan(uarij) 1669, fol.150vo. 

Opte requeste van Claes Gerritsen, meijer van een Ecclesiastijcq erve in Sallick gelegen, 

versoekende eenige remissie alsoo door impotentie van sijn huijsvrouwe twe personen in 

sijnen dienst heeft moeten winnen, waer door suppliant onmachtich is geworden de jaarlijxe 

pachtpenningen ten vollen op te brengen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raadt remitteren suppliant geduirende die van nu aff 

volgende pachtjaren jaerlijx uijt bijsondere redenen thien caroli gulden. 

 

 

455. Den 10 Febr(uarij) 1669, fol.150vo. 

Opte requeste van Cornelis Jansen Brouwer tot bedencken gekomen sijnde van het geene daar 

over hij bij V Ed. hoochachtbare op gisteren is geclaret daar van berouw en leetwesen heeft, 

te voren soo verre niet gedacht als die eerst begon te brouwen jongh van jaren en niet 

bedreven sijnde, oock niet versien met gelt en veele lasten beswaert versoeckende dat de 

helffe door U Wel Ed. hoochachtbare hem gunstelijck mochten worden geremitteert. 

Was geapost:  Wordt verstaan dat den suppliant dese depoecuniele boete waarin op gisteren 

is gecondemneert alnogh in den tijdt van twee maal vierentwintigh vuiren sal hebben te 

betalen, off Schepenen ende Raden gedencken hem naar inhoudt van de afgegevene sententie 

openbaerlick aan den lieve te straffen. 

 

 

456. [Idem 10 Febrarij 1669, fol.151. 

Opte requeste van Reijner Jansen molenaer remonstrerende de boete waar in gecondemneert 

niet te konnen betalen als hebbende weinigh goets end een oude vader met tijtlijcke goederen 

niet gesegent, niet kan geholpen worden als door mededogentheit van U Wel Ed. 

hoochachtbare tot versachtinge van de straffe ende minderinge van de effecten. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat den suppliant de geltboete waar in op gisteren is 

gecondemneert, alnogh in den tijt van twee maal vier en twintigh vuiren sal hebben te betalen 

off Schepenen ende Raden gedencken hem naar den inhoudt van de affgegevene sententie 

publiquelijck aan den lieve te straffen. 

 

 

457. [Idem 10 Februarojn 1669], fol.151vo. 

Opte requeste van Gerrit Willemsen Steenbicker voor hem selven Gerrit Eckelboom met 

Cornelis Hartsuicker mombaren van de onmondige naergelatene kinderen van zaeliger 

Frederick Vos, dat sij supplianten ten overstaan ven de heeren Hooftluiden ven het 

Cellebroeders Espel gekoft hebben seecker behuisinge op de Olde straete staende Thomas 

Kelraet eijgen geweest sijnde, het selve aanstaende Paesschen sullen aanvaerden, en alreets 

bij haer is verhuirt en van tijt tot tijt door den rigen drop, als anders compt te verergeren ende 

niet weinigh bedorven wordt, versoecken supplianten voorschreven huis door haer magh 

worden versien van dack, vensters, goten, en andersints dicht ende behoorlijck. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden accorderen supplianten het bij haar aangecofte huijs, 

tot conservatie van het selve met alle nootsackelijcke reparatie, door een bequaem timmerman 

behoorlijck te laten voorsien. 

 

 

458. Den 9 Feb(ruarij) 1669, fol.152. 

Opte requeste van Hilligien Herms weduwe van zaeliger Marckus Gerritsen begerende tot 

haer onderstandt een penninckien uijt die Geestelijckheijt. 

Was geapost:  Suppliante wort begunstiget met 10 goltgulden uijt die Camer van de heer de 

Vooght eens. 

 

 

459. Den 14 Febr(uarij) 1669, fol.152. 

Hebben Schepenen ende Raedt David Hulsenaer uijt consideratie van sijnen dienst omtrent  
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het besoecken der siecken geduirende de sieckte van Jacob Evertsen ordinaris (gewone) 

sieckenbesoecker, aengewent begunstigt met 25 goltgulden eens. 

 

 

460. Den 20 Febr(uarij) 1669, fol.152. 

Is Jannetien Henrix naar gelaten weduwe van Dolle Dirck begunstight met 10 goltgulden 

uijtte Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester de Vooght. 

 

 

461. Den 4 Martij 1669, fol.152. 

Hebben Schepenen ende Raedt Susanna Eeckholt weduwe Raesfelts uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Camer van de heer Burgermeester Wilhelm de Voocht begunstigt met vijfftich 

goltgulden eens, t’ ontfangen in twee terminen, en haer gerecommandeert om haer te 

adresseren aen haere vrienden, om door derselver assistentie haer vorder te doen subsisteren. 

 

 

462. Den 6 Martij 1669, fol.152vo. 

Opte requeste van Mr. Elias Steenhouwer versoeckende dat haer soon als steenhouwer mochte 

werden geauthoriseert tot het uijthouwen van de sarcken in de Boven Kercke. 

Was geapost:  Wordt de Kerckmeesteren van de Boven en Buijten kercken 

gerecommandeert, des suppliantinnen soon voor andere te gebruicken, mits dat hij voor een 

civilen prijs sal sijn gehouden te arbeijden. 

 

 

463. Den 13 Martij 1669, fol.152vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de heer Camener J. Gansneb genaemt Tengnegel geordonneert 

om uijt het overschot van sijn Ed. camer de anno 1667 aen Stientien Arents te voldoen een 

reeckeninge wegen gemaeckte glasen ter somma van dertich caroli gulden negen stuiver. 

 

 

464. Den 26 Martij 1669, fol.153. 

Op die requeste van Hendrick Willemsen van Cleef ende Jan Petersen Oederkercken, 

mombaren over die naergelaten kinderen van Willem Leenders, versoeckende approbatie over 

de vercoopinge van een perseel holt gewas in het Landt van Cleef onder die heerlijckheijt 

Wijchgeraedt voor die somma van 102 rijxdaelers. 

Was geapost:  Burgemeesteren, Scheepenen en de Raedt approberen alsoodanige vecoopinge 

als door die respective mombaren in het Landt van Cleeff voor die kinderen zaeliger Willem 

Leenders is geschiet over eenigh holt gewas , des dat die penningen daer van procederende 

sullen alhier beleght worden op een vast onderpandt. 

 

 

465. Den 27 Martij 1669, fol.153. 

Op die requeste van Geertruit Gerrits weduwe van zaeliger Jacob Stroo versoeckende dat 

mooge geimploijeert worden als binnen moeder van het sijcken huijs ende die opsight van 

dieselvige. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met die binnenmoeders plaes in 

het sijcken huijs die selvige die voorsorge van de sijcken beveelende. 
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466. Den 27 Martij 1669, fol.153vo. 

Op de requeste van Doct. Rodolph Hoolboom, ende die mombaren van die kinderen van 

zaeliger Dr. Borneman ende desselfs huijsvrouwe remonstrerende hoe dat Berent Damis op 

gedane anschriven niet en compareert in het erfhuijs van zaeliger vrou Hoolbooms, dat sij 

dien den selven boedel van requestranten vader ende moeder ende der kinder grootvader ende 

grootmoeder mogen aenvaerden, dien daer van gevende end eoprichtende genoeghsamen staet 

en inventaris van dieselvigen boedel. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten haer versoeck hier inne gedaen. 

 

 

467. Den 8 April 1669, fol.153vo. 

Op de requeste van de erfgenaemen ende mombaren van de erffenisse van Hendrickien 

Hendricks versoeckende konsenst om het huijs te moegen verhuijren ende die mobilia te 

moegen verkoopen. 

Was geapost:  Die verkoopinge van de mobilia ende het verhuijren van het huijs wort 

toegestaen, ende Dr. Helmich Wolfsen geauthoriseert, om die plaetse ende intressen van de 

absente Jan Hendricksen waer te nemen. 

 

 

468. Den 4 April 1669, fol.154. 

Vermits het overlijden van Henrick Arentsen is met die vacante dootgraevers plaets boven op 

de ordres en proffijten daer toe staende begunstig Dirck Roeloffsen Worst tot revocatie. 

 

 

469. Den 10 April 1669, fol.154. 

Op die requeste van Hendrick Beeck Sergeant van de Compagnie van de Heer van den 

Schuijlenburgh, remonstrerende dat hij eenige jaren herwaerts hadde besigh geweest om die 

burgerie en de jongemanschap in de exercitie van de wapenen te institueren en de noit eenigh 

recompens daer voor ontfangen. 

Was geapost:  Wort begunstiget met vijftigh caroli gulden eens, uijt die camer van de Heer 

Crachtsen Stuierman en R. Gansneb genaemt Tegnegel. 

 

 

470. Den 20 Aprilis 1669, fol.154vo. 

Sijn ondervolgende personen in plaets van een proeve in het Gasthuijs, ijder met thijn caroli 

gulden uijt de Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester Wilhelm de Voocht 

begunstight. 

Egbert Vos Metselaar      10: ,, : ,, : 

Temmele Egberts      10: ,, : ,, : 

Reeuwert Henrixen verckenschouwer   10: ,, : ,, : 

Claas Rutgers en Annichien Huijbers gnt. Bondams 10: ,, : ,, : 

Hilbrant Egberts      10: ,, : ,, : 

Getruijdt Bandtholts      10: ,, : ,, : 

Lucas Thoniss turffdrager cum uxore   10: ,, : .. : 

Trijntien Claas weduwe van zaeliger Jurriaen Steerman 10: ,, : ,, : 

 

 

471. Den 17
de

 April 1669, fol.154vo. 

Op het request van Jan Coutsen, Dirck Claessen daer bij te kennen gevende dat Trientien Jans 

sijnde weduwe van Gerbert Lubbers, is comen te trouwen met Jan Jacobssen, sij tot mombers 



Pagina 105 van 162 

sijn gestelt van Jan Gerberts, soon van Gerbert Lubberts en Trientien Jans voornoemt, een 

mede erffgenaem van sijn bestevader Lubbert Gerberts op Camperveen overleden dat sij 

neffens Volcker Jans en, Jan Claessen mombers van Gerrichien Lubberts dochter en mede 

erffgenaeme van gedachte Lubbert Gerberts, desselffs naegelaetene roerelijcke goederen op 

Camperveene hebben vercoft, genootsaeckt sijn die onroerlijcke goederen te vercoopen, te 

weten twee derdendelen in een erve van sestien ackeren landts, en twee derdendelen in een 

arve van acht ackeren , naest malcanderen op Camperveen gelegen met huis en berch daer 

opstaende, om die vordere schulden aff te doen, versoecken authorisatie tot de vercoopinge. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, in consideratie genomen hebbende, dat uijt de gereede 

goederen van der supplianten pupillen haere schulden niet connen worden betaelt, 

authoriseren de momberen, om twee derden deelen in een arve van sestien ackeren en twee 

derdendeel in een arve van 8 ackeren met huis en berch op Camperveene gelegen, ten meesten 

voordeele van haere onmondige te mogen vercoopen, derselver schulden daer uijt voldaen en 

het overige op een vast onderpant beleggen. 

 

 

472. Den 5
de

 Maij 1669, fol.155vo. 

Opte requeste van Henrick Henricksen van der Perse ende Thijs Worst mombaren van Peter 

Gerritssen, naar gelaten soontien van zaeliger Gerrit Fasseur remonstrerende hoe hij Henrick 

Henrixen, oom van t’ voorschreven kindt bij t’ affsterven van sijn ouders heeft naar sich 

genomen, het selve altijt uijt sijn eijgen goederen, met cost ende clederen versorght, en alsoo 

buijten beswaar van den armen gehouden, tegenswoordigh niet meerder als vier jaren out, en 

nogh veel nodigh heeft eer sijn cost sal connen winnen, is tegenwoordih sulx, dat Henrickjen 

Poppe het voorschreven pupil in sijn moeders plaets, nevents haar testatrix susters kinderen, 

tot erffgename geinstitueert heeft welcke hereditaire portie ieder omtrent 50 caroli gulden sal 

komen te bedragen remonstranten V Ed. hoochachtbare in bedencken geven off voornoemte 

Henrick Henrixen de voorschreven 50 caroli gulden voor desselfs educatie niet behoorde te 

genieten, belovende soo wanneer het selve tot sij mondige jaren sal sijn gekomen met een 

eerlijcke recognitie tevereeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen den suppliant Henrick Henrixen van der 

Perse tot educatie sijns pupils, also daene portie erffenissen ter somma van vijfftigh caroli 

gulden soo als op het selve door het overlijden van zaeliger Henrickjen Poppe is komen te 

devolveren mitz dat hij het gemelte kindt, alnogh met cost ende clederen onderhoude, 

vervolgent belofte met een eerlijcke recognitie (soo wanneer tot de mondige jaaren sal sijn 

gekomen) voorsien. 

 

 

473. Den 15 Maij anno 1669, fol.156. 

Is Robert Lamberts begunstigt met 10 caroli gulden uijtte Ecclesiastique caemer van heer 

Burgemeester de Voogt. 

 

 

474. Den 21 Maij 1669, fol.156. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot opbou van de toorn en kercke tot Borculo uijt  

d’ Ecclesiastique camer van de heer Burgemeester de Voocht vereert acht silvere ducatons. 

 

 

475. Den 15 Maij 1669, fol.156. 

Opte requeste van Herman ten Holte en Lambert Hartog momberen van Hillegien van Altens 

kinderen bij zaeliger Lodewijck van der Maten in echte verweckt, versoeckende authorisatie 
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om op der onmondige huijsen tot Amsterdam te mogen opnemen 600 caroli gulden capitael 

tot afflosse van het somma voorschreven desen op ordre van de heeren van de Magistraet 

opgenome, tot minderinge van hetgeene waer mede de moeder van de vaderlijcke erffenis was  

uijtgeceert. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat worden supplianten geauthoriseert, om tot 

betaelinge van dese 600 gulden andere penningen te mogen negotieeren, en daer voor het 

anpart van de onmondige haer huijsen te Amsterdam te mogen hypothiseren. 

 

 

476. Den 22
ste

 Maij anno 1669, fol.156vo. 

Opte rqueste van Abraham Stro remonstrerende, dat door tegenspoeden soo van geledene  

schaede in den laesten Engelschen oorlog een gevallene groot banqueroet binnen Londen 

sieckten en anderts sijn boedel was te rug geraeckt, sulx dat hij van sijn creditueren 

tegenwoordig wierde aengesproocken sonder dieselve te connen voldoen, met versoeck dat hij 

affstaende van sijn boedel hem mochte werden gegunt beneficiu cessionis. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat wordt de versogte cessie der goederen 

toegestaen. 

 

 

477. Den 24 Maij 1669, fol.157. 

Opte requeste van de creditueren van Abraham Stro, versoeckende dat over sijn boedel tot 

Curatoren mogten werden gestelt de Ed. Rogier Sabe, Jan Carsten van t’ Engbert en Dirck 

Jacobsen. 

Was geapost: De kerckmeester Rogier Sabe en Jan Carsten van t’ Engbert nevents Jacob 

Dirxen worden tot Curatoren over desen boedel geauthoriseertn om die te redden en te 

suiveren, ten einde op de effecten uijt de goederen sullende procederen, door de creditueren 

werde geprocedeert soo en als naer Stadtrecht sal behoren. 

 

 

478. Den 24
ste

 Maij 1669, fol.157vo. 

Opte requeste van Lambertus Canneman ende Henrick Keijser, mombaren van zaeliger Dirck 

Bongerts naar gelatene kinderen, versoeckende haar pupillen naargelatene vaders boedel met 

assumptie van Dirck Lindenhoff als een der creditueren onder beneficie van inventaris te 

mogen aanveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden accorderen supplianten om met ende nevents Dirck 

Lindenhoff als een der creditueren, haar pupillen boedel sub beneficio inventarii te mogen 

aanveerden. 

 

 

479. Den 26
ste

 Maij 1669, fol.158. 

Hebben Schepenen ende Raedt verstaen dat Roeloff Tenningen, Roeloff Nieleussen, Willem 

Wolters kerckmeester van Oosterhesselt d’ extraordinaris lasten ingevolge  

d’ opservantien van de Landtschap van Drenthe, aen haere pachten sullen mogen corten. 

 

 

480. Dito (26 Maij 1669), fol.158. 

Is bij Schepenen ende Raedt verstaen dat door Willem Wolters meijer op Geerdes erve 

vermits in sijn huis te corte gelechste 25 gulden 6 stuiver op sijn pacht in de camer van de 

heer Burgermeester Loussen sal mogen corten 16 gulden 9 stuiver ende in die van de heer 

Burgermeester Johan Tengnegel 8 gulden 17 stuiver maeckende de voorschreven 25 gulden  
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6 stuiver. 

 

 

481. Den 14 Junij 1669, fol.158. 

Opte requeste van Mechtelt Meijnerts weduwe van Willem Claessen, wiens vader en moeder 

voor deser de cost int’ Geertes Gasthuijs gecoft hebben, en daer als proevenaers in sijn 

gestorven, versoeckende dat haer die een weduwe van 74 iaeren oudt is, mede mochten 

werden toegestaen de cost aldaer te copen, aen tegenwoordige ordre taefel. 

Was geapost:  Behoort het rapport van de heeren Provisoren soo met suppliante en derselver 

vrunden, hier over in conferentie geweest sijn, wordt dieselve de proeve int’ Geerten 

Gasthuijs toegestaen mits inbrengende een summa van ses hondert caroli gulden. 

 

 

482. Den 14 Junij 1669, fol.158vo. 

Opte requeste van Aeltien van de Wende weduwe van wijlen Lambert Veene, hoe dat haare 

zaeliger Eheman van Jan Meeusen met een mes van achter in sijn rugge is gesteecken waar op 

corts daar naar is komen te overlijden suppliante hijr over niet konnen stil staan sonder haar 

aan V Edele hoochachtbare te addresseren versoeckende dat Dor. van de Grunde en Coendert 

Coendertsen Chirurgijn naar rechten mogen worden geexamineert hoedanigh sij de wonde int’ 

beginsel en volgende dagen tot de doot toe hebben bevonden mitzgaders t’ rapport van de 

docteren en chirurgijnen die het doode lichaam hebben gevisiteert. 

Was geapost:  Suppliante kan de doctoren en chirurchijnen soo over haar zaeliger eheman 

hebben gegaan, laten produceren, om van het bevinden der wonde haere gerichtelijcke 

verclaringe te geven. 

 

 

483. Den 19 Junij anno 1669, fol.159. 

Opte requeste van de bedienaeren van den armen, remonstrerende dat sij tot betaelinge van 

schulden het huijs van zaeliger Jan Dodt aen Aper Harweijer hadden vercoft voor 230 caroli 

gilden vrij gelt, boven de uijtganck van 14 stuiver ierlix, versoeckende daer over approbatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben naer examinatie, dese gedaene vercopinge 

geapprobeert, gelijck die geapprobeert wordt cracht deses. 

 

 

484. [Idem 19 Junij 1669], fol.159. 

Opte requeste van Dr. Herman de Baeck en Aper Herweijer momberen van wijlen  

Dor. Willerij kinderen, versoeckende authorisatie om tot betaelinge van schulden als daer toe 

geen andere middelen voor handen sijn, te mogen vercopen seecker aenpart van een hoff voor 

Hattum gelegen, en haer pupillen toebehorende. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat, worden supplianten geauthoriseert, om de 

aenpart van desen hoff wegen haer pupillen te mogen vercopen. 

 

 

485. Den 5 Julij 1669, fol.159vo. 

Opte requeste van Mr. Jan Harmssen Bosch met eerbiedigheijt remonstrerende hoe dat lange 

jaaren veele diensten aan de Stadt burgerij en armen gedaan heeft, hij die tegenswoordigh out 

geworden sijnde, door het afsterven van sijn vrouw groote in ongelegenheijt is, alsoo sijn 

goederen ten profijte sijner crediteuren heeft doen verkopen, sijn tegenwoordigh huijs moet 

verlaten, alsoo geen verblijfplaats, en heeft maar omme sigh in aller onderdanigheijt, tot V 
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Ed. hoochachtbare is keerende gedienstigh versoeckende dat V Ed. Hoochachtbare hem 

believen met de cost en de een camertien in het gasthuijs te begunstigen etc. 

Was geapost:  De Heeren Burgermeesteren Henrick Crachtsen Stuirman JVLt. ende Wilhelm 

de Voogt, nevent Jan Dirxen van de Wende kerckmeester van het Geesten Gasthuijs worden 

tot curatoren over den boedel van Mr. Jan Harmsen Bosch geauthoriseert. 

 

 

486. Den 10
de

 Julij 1669, fol.160. 

Is Jan Cade begunstigt met thijn caroli gulden eens uijtte Ecclesiastique caemer van de heer 

Burgermeester Voogt. 

 

 

487. Den 14 Julij 1669, fol.160. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot opbou van de kerck tot Lunen in t ’Landt van der Marck  

vereert 4 ducatons, uijtte Ecclesiastique caemer van de heer de Voogt. 

 

 

488. Den 12
de

 Julij 1669, fol.160vo. 

Is Jan Abelsen, vermits het affsterven van Willem Janssen van Bassen, tot aanspreecker in 

desselfs plaetse bij haer Ed. hoochachtbare weder aengestelt. 

 

 

489. Den 4 Augusti 1669, fol.160vo. 

Is d’ Ed. en hoochgeleerde Johan Sabe J:V:Dor. op sijn versoeck toegestaen over voor deser 

Stadts als mede t’ Landts Gerichte als Advocaet te mogen practiseren. 

 

 

490. Den 21 Augusti 1669, fol.160vo. 

Op de requeste van Hermanus Scheene, versoeckende een jaerlix subsidium tot voltreckinge 

van sijn studien. 

Was geapost:  Wort begunstiget voor die tijt van twe jaren, des jaers met twehondert caroli 

gulden uijt die Ecclesiastique goederen in twe terminen des jaers te verschijnen, waer van het 

eerste termijn sal ontfangen worden op Michilij 1669. 

 

 

491. Den 27
ste

 Augusti 1669, fol.160vo. 

Op het request van de Ed. Rutger van Breda, Pieter Olijcan en Rutger Erckelens als 

geauthoriseerde voochden over de boedel van Geertruid Jans weduwe van Gerrit van Loo 

versoeckende deselve boedel onder beneficie van inventaris te mogen aentasten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de supplianten om met assumptie van de 

heer Burgermeester Wilhelm de Voocht en Joncker Johan Scheffer als twee der principaelste 

creditoren den boedel in den requeste vermelt onder beneficie van inventaris te mogen 

aenveerden. 

 

 

492. Den 2
de

 Septemb(er) 1669, fol.161. 

Is de weduwe Schuckinx tot incoop van turff uijt sonderlinge consideratie uijt dese Stadts 

Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester Wilhelm de Voocht begunstigt met thien 

goltgulden eens. 
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493. Den 4
de

 September 1669, fol.161. 

Opte requeste van Gerrit Henrixen Smit remonstrerende dat sijn zaeliger olderen hebben 

naargelaten vier kinderen waar onder een simpelen broeder die hij remonstrant tot dus verre 

gealimenteert ende onder holden heeft ende hij niet anders heeft, als dat hij hem met sijn 

handen arbeijt moet genesen dan alleen dat U wel Ed. hoochachtbare hem sedert den jaere 

1666 met een jaarlx tractement van 25 caroli gulden gratieuselijck hebben begunstigt doch 

niet machtigh is de reste van verder onderholt te suppleren waer over hem dan nochmaals aan 

V Ed. hoochachtbare is keerende gedienstigh versoeckende dat V Ed. hoochachtbare het 

jaarlix tractement believen te verlenen . 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben het jaerlix tractement van vijff en twintich 

caroli gulden waar mede desen onnoselen was begunstight geaugumenteert tot veertigh 

gelijcke gulden om deselve uijt de Ecclesiastique camer desen Stede in vier termijnen te 

worden ontfangen, als op Michaeli, Carstijt, Paesschen ende St. Jan sullende het eerste termijn 

op Michaeli 1669 sijn aanvanck nemen. 

 

 

494. Den 21 September 1669, fol.161vo. 

Opte requeste van Hester ende Everhardt Worst onmondige naar gelaten kinderen van 

zaeliger Bmr. Willem Jacobssen Worst remonstrerende dat haere susteren ende broederen tot 

scheijdinge hare vaderlijcke goederen bedencken te treden ende sij minder jarigh sijnde niet 

sonder V Ed. hoochachtbare consent als haar mombaren te worden geadjungeert tot de 

scheijdinge ende deijlinge mede onnen treden, ten sij V Ed. hoochachtbare haar believen te 

verlenen veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hebben supplianten ten opsichte van de scheijdinge 

ende deelinge haerer vaderlijcke goederen veniam aetatis geaccordeert. 

 

 

495. Den 11
de

 Septemb(er) 1669, fol.162. 

Hebben Schepenen ende Raedt aen Eva Jans weduwe van zaeliger Jans Henrixen van Heerde 

uijt d’ Eccleastique camer van de heer de Voocht tot derselver subsistentie begunstigt met 

thien goltguldens eens. 

 

 

496. Den 16 Sept(ember) 1669, fol.162. 

Jan van Duiren, is wegents sijn verschot tot 40 (gulden) 7 (stuiver) en gedaen moijte, in 

saecke van de Postwagen van Groennigen, voor Campen en Hasselt gedaen, voor deses Stadts 

quota toegelegt thijn ducatons, door de Secretaris Steenbergen uijtte penningen van de 

Treckvaert te betaelen. 

 

 

497. Den 25
ste

 Sept(ember) 1669, fol.162vo. 

Opte requeste van Jan Martensen Bijsterbos momber van wijlen Dor. Bornemans onmondige 

kinderen en Dor. Rudolph Hoolboom, versoeckende alsooo Berent Daems seecker legaet van 

de overledene weduwe Hoolbooms is besproocken en hij voor sijne kinderen 1/6 part van 

erffenisse compt te eijschen en verscheijden schulden van hem staet te betaelen authorisatie 

om den hoff tot Brunnepe liggende te mogen vercoopen; dat oock de heer Stuirman en 

Eeckholt nevents Jan Carsten van t’ Engbert mogten werden geauthoriseert om de vaste 

goederen in de boedel sijnde te prifereren en mede dat ijmant in plaets van wijlen Peter Veen 
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gewesen momber mogte werden machtig gemaeckt om wegents de voornoemte onmondige de 

scheijdinge der erffgoederen te maecken. 

Was geapost:  Om redenen hier in vervat wordt de momber Jan Martensen Bijsterbos 

geauthoriseert om den hoff en het huijs tot Brunnepe te vercopen en worden de heeren 

Crachsen Stuirman, Eeckholt en de kerckmeester van t’ Engbert geauthoriseert, om de 

scheijdinge van desen boedel te helpen maecken, en de goederen te helpen en te doen 

prifereren. 

 

 

498. Den 2
de

 November anno 1669, fol.163. 

Opte requeste van de weduwe van wijlen de heer Burgermeester Voorne, de heeren Loussen, 

Dr. Henrick Vriese, voorts Jan Dirxen van de Wende, Ontfanger Steenbergen, de weduwe van 

wijlen de Predicant Rhijnvisch, Henrick Dirxen Vriese, de weduwe van Jan Dirxen Vriese, 

Jan Kiersten, Gerrijt Willemsen Steenbicker, Jan Jansen Panhuijs erffgenaem, ende andere 

gelegen ende geerft van de Broederwech aff tot aen de Wiltvanck, tusschen de Vloetdijck 

ende het Nieuwe werck, remonstrerende dat sij bij hoge watervloeden wordende geinundeert, 

bij het doorbreecken der dijcken van buijten van het water door de liggende sluijssies in de 

Stadts grafte niet en connen worden ontlastet maer tot haear merckelen praejudicie daer mede 

beswaert verblijven, versoeckende derhalven een openinge te mogen maecken tot in de 

Burgel. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt de gelegentheijt van dese hebbende genomen in 

ogenschijn consenteren de geinteresseerde supplianten om tot haeren laste te mogen maecken 

een waterlosse uijt de Groenestraete tot in de Burgwal.. 

 

 

499. Den 18 Novemb(er) 1669, fol.163vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Susanna Barre uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van de 

heer Burgermeester Wilhelm de Voocht begunstigt met thien goltgulden eens. 

 

 

500. Den 30 November 1669, fol.164. 

Opte requeste van Pouwel Pouwelsen, Sluijsemeester voorgevende seer koortsigh en 

watersuchtigh te sijn, sijn vrouw geduirende sijn sickte den dienst waar genomen heeft, en 

nogh verder soeckt waar te nemen, oock versoeckende naar sijn doot met believen van U Ed. 

hoochachtbare in den dienst te moegen worden gecontinueert. 

Was geapost:  Wordt geaccordeert, dat den suppliants dienst geduirende sijn sieckte door de 

vrouw sal worden waargenomen en bij voor afflijvigheijt van den suppliant sal op desselfs 

vrouws naarder versoeck favorabel worden gedisponeert. 

 

 

501. Den 2 December anno 1669, fol.164. 

Opte requeste van Mr. Egbert Bisschop Chirurchijn, versoeckende, vermits het overlijden van 

de weduwe Cronenburg, welck haer leven geduirende 50 caroli gulden iaerlix uijtte 

opcompsten van den Belt hadde genoten mette selve 50 gulden te mogen werden begunstigt. 

Was geapost:  Wordt begunstigt met de vijftig caroli gulden bij de weduwe Cronenburg 

iaerlix genoten te beginnen wanneer het tractament van de overleden weduwe sal comen op te 

houden. 
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502. [Idem 2 December 1669], fol.164vo. 

Opte requeste van de heeren mombaeren van zaeliger Peter Claessens weduwe en kinderen, 

remonstrerende dat den boedel beswaert is met elff hondert caroli gulden, meerder als uijt de 

opcompsten van dien connen vervallen, met versoeck van authorisatie, om sodaenen summa 

tot betaelinge ten laste van den boedel te mogen opnemen. 

Was geapost:  De heere Everhard Ram en Reijner Gansneb gnt. Tegnegel, Curatoren en 

momberen over de weduwe en kinderen van zaeliger Peter Claessen, worden geauthoriseert, 

om tot betaelinge der schulden tot last van den boedel te mogen opnemen elff hondert caroli 

gulden. 

 

 

503. Den 11
de

 Decemb(er) 1669, fol.164vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de heer Wilhelm de Voocht geordonneert om uijts sijn 

Ecclesiastique camer aen de huisvrou van de geweesen Lieutenant Hachijn ter leen te 

verstrecken 25 caroli gulden. 

 

 

504. Den 3
de

 Decemb(er) 1669, fol.164vo. 

Op het request van de weduwe van saeliger Pouwel Pouwelsen, versoeckende vermits het 

overlijden van haer eheman met de bedieninge van t’ sluisemeesterscap, commissariscap van 

den treckschuiten en brieven bestellerschap te wesen begunstigt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen de weduwe van Pouwel Pouwelsen bij 

provisie tot revocatie met de opsicht op de sluise, en treckschuiten, benevents het brieven 

bestellerschap van dien, op de profijten daer van comende. 

 

 

505. Den 11
de

 December 1669, fol.165. 

Opte requeste van Davis Hulsenaer, so remonstrerende dat door den hoogen ouderdom van 

Jacob Evertsen sieckenbesoecker dagelix ende insonderheijt des snachts werdt versogt om 

siecken te besoecken, het welck hem niet alleen moeijlijcker maar oock in het waarnemen 

sijner handtwerck seer schadelijck is, als sijnde een man die voor vrouw en de kinderen de 

cost moet winnen, ende sulx den sicken te verweijgeren can qualick doen, over sulx den 

suppliant ootmoedelijck versoeckende is dat sijne groote moeijte met soo wel het V Ed. 

hoochachtbare gelieven sal moege werden gecompenseert. 

Was geapost:  Hebben Schepenen ende Raaden David Hulsenaer uijt bijsondere 

consideratien wegens sijnen dienst in t’ besoecken der siecken door de in dispositie van Jacob 

Evertsen ordinaris sieckenbesoecker aangewent, begunstight met vijffentwintigh goltgulden 

uijt de camer van de heer Burgermeester Wilhelm de Voocht de Anno 1669. Sie actum in 

Senatu etc. 

 

 

506. Den 8
ste

 Ja(uarij) 1670, fol.165vo. 

Opte requeste van Lambert Matthijsen Hachijn Lieutenant waar bij versoeckt hem eenige 

penningen ter leen mochten worden verstreckt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt ordonneren de heer Wilhelm de Voocht, om uijt sijn 

Ecclesiastique camer de anno 1669 aan de Lieutenant Lambert Matthijsen Hachijn ter leen te 

verstrecken vijff en twintigh caroli gulden welcke wederom uijt de eerste penningen soo bij 

de Provintie van Vrieslandt te goede is hebbende sullen worden gerembourseert. 
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507. Eodem die (8 Januarij 1670), fol.166. 

Opte requeste van Dries Florissen te kennen gevende dat hij suppleant door den brandt den 30 

December laastleden ontstaan seer grote schade heeft geleden, ende sulx te repareeren 

onmachtigh is, over sulx sijn toevlucht tot U Edele hoochachtbare is nemende in aller ootmoet 

versoeckende U Edele hem sijn geledene schade een weinigh beliefden helpen te versetten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt begunstigen den suppliant tot versett van sijn schade 

met vijff en twintigh caroli gulden uijt de camer van de Secretarissen Dr. Henrick Crachtsen 

Stuirman J:V:Lt. ende Reiner Gansneb gnt. Tengnegel de anno 1668 te ontfangen. 

 

 

508. Den 11 Jan(uarij) 1670, fol. 166. 

Op het request van Petrus Moock daer bij remonstrerende hoe dat tot verval van kosten tot 

sijne studien gerequireert als mede voor sijne cledinge wel eenich subsidium van noden hadde 

versoeckende derhalven met een extra ordinaris te mogen wesen gesecondeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Camer van den heer Burgemeester Wilhelm Voocht met 25 goltgulden eens. 

 

 

509. Den 27 Januarij 1670, fol.166vo. 

Opte requeste van de Gildemeesters en Olderluijden van t’ turffdraegers Gilde, versoeckende, 

dat ter occasie van t’ affsterven van d’ eene der stortes aenvullers van t’ coren en d’ inpotentie 

van de 2
de

 Dirck Claessen genaempt het selve ampte als van outs mochte werden gelaten aen 

haer Gilde onder conditie dat Dirck Claessen weder opcomende, het selve soude behouden 

sijn leven geduirende. 

Was geapost: Supplianten wordt dit haer versoeck toegestaen en sij op conditie in het request 

vervat geauthoriseert tot het aenvullen en aenstorten van het cooren om hetselve bij haer 

Gilde te verblijven. 

 

 

510. [Idem 27 Januarij 1670], fol.166vo. 

Schepenen ende Raedt hebben Jacob Danielsen en Johannes Clauberg geauthoriseert om de 

ieugt bij de huijsen te gaen onderwijsen, mits nochtans dat de resolutie van die tot 4 te 

reduceren, bij t’ affsterven van een der tegenwoordige vijff effect sal sorteren. 

 

 

511. [Idem 27 Januarij1670], fol.167. 

Wesselts Lubberts is in plaets van den overleden Jan Claessen geauthoriseert tot Hooftman in 

den Hagen, tot revocatie op de ordres en proffijten daer toe staende. 

 

 

512. Den 28 Jan(uarij) 1670, fol.167. 

Is de Lt. Hachijn pro hac vice noch toegestaen 25 caroli gulden om aen denselven te worden 

verstreckt, uijtte Ecclesiastique caemer van de heer Burgermeester de Voogt. 

 

 

513. Den 31 Jan(uarij) 1670, fol.167. 

Opte requeste van Willem Jansen ende Berent Jansen Stubbe mombaren over de onmondige 

kinderen van zaeliger Dirck Hermsen Steenmutte ende Geertruijt Alberts remonstrerende hoe 

dat sij op den 3 Xber (December) jonghstleden wel consent van praesidenten H. C. Stuirman 



Pagina 113 van 162 

J:V:Lte. Ende E. Ram Dor. ten profijte der creditoren publicquelijck hebben vercoft haeren 

pupillen huijs staande op de Oldestrate aan Oliphier Martena, versoecken supplianten q.q. dat 

dese coop bij U Ed. Hoochachtbare als over mombaren moge werden geapprobeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden hebben den vercoop van het huijs in desen gemelt 

geexamineert, ende door de mombaren voor zeeckerheijt haerer pupillen gedaan geapprobeert 

ende geratificeert. 

 

 

514. Den 3 Febr(uarij) 1670, fol.167vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Hendrickien Kersten, weduwe van Jan Pietersen silversmit 

soon van saeliger Pieter Schotten deser Stadts geweesene dienaer, uijt deser Stadts 

Ecclesiastique camer van de heer Burgermeester Wilhelm de Voocht begunstigt met thien 

goltgulden eens. 

 

 

515. Den 8 Febr(uarij) 1670, fol.167vo. 

Opte requeste van Egbert van der Pijl weesemeester in tempore, versoeckende eenigh landt tot 

dienst ende gebruijck der wesen, voor eenige jaeren te mogen hebben welck landt tot de 

Bovenkerck is gehorende ende in Dronthen achte de weesen haar landt is liggende daar laast 

Jochem Janssen pachter van is geweest. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt hebben tot dienst ende gebruijck der weesen het landt 

in Dronthen tot de Bovenkerck gehorende, daar Jogem Janssen laast meijer van geweest is, 

den suppliant geaccordeert ende toe gestaan, den tijdt van twaelff achter een volgende jaaren, 

ende dat voor een somma van eenhondert en ses caroli gulden jaarlix. 

 

 

516. Den 14 Febr(uarij) 1670, fol.168. 

Hebben Schepenen ende Raadt tot opbouw van de kerck van Waltniel uijt de Ecclesiastique 

camer van de heer de Voocht vereert vier Reijxdaellers. 

 

 

517. Den 12 Febr(uarij) 1670, fol.168. 

Opte remonstrantie der armen bedienaeren remonstrerende dat haer Ed. met de weduwe van 

Dirck Claessen aen den Swartendijck waeren geaccordeert, tot uijtcoop van 5 naergelatene 

kinderen voor haer vaders goet, door een summa van 500 caroli gulden, en sulx boven het 

bewesen moederlijck goet, sijnde voor 75 caroli gulden, te saemen belopende 875 caroli 

gulden, aencomende Maij te betaelen, off voor t’ restant genoegsaeme burge te stellen, met 

versoeck van approbatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben naer examinatie dit hier nevents staende 

accoort geapprobeert. 

 

 

518. Den 28 Febr(uarij) 1670, fol.168vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt aen seecker oudt vischer van Genemuiden tot opbou van sijn 

huisien, door den laesten hooch gedreven watervloet wechgespoelt, uijt deser Stadts 

Ecclesiastique camer van de heer Bugermeester de Voocht vereert met vijff goltgulden. 

 

 

519. Den 1 Martij 1670, fol.168vo. 

Opte requeste van Aert Janssen Keppel versouckende de ledige plaats tegen over sijn  
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wooninge te mogen betimmeren op sodanigen model soo als schepenen ende raadt sullen 

believen te ordonneren. 

Was geapost:  Hier op en can niet worden gedisponeert alsoo met dese ledige plaatse 

Schepenen ende Raadt Dirck Janssen van Vtrecht hebben begunstight. 

 

 

520. Den 8 Martij 1670, fol.168vo. 

Is Henrickien Dirx weduwe van zaeliger Hermen Geertsen Smit voor haere neeff begunstigt 

met thijn caroli gulden uijtte Ecclesiastique caemer van de heer de Voogt. 

 

 

521. [Idem 8 Martij 1670], fol.169. 

Secretaris Johan Steenbergen en Helmich Wolffsen sijn geauthorisert om wegen de kinderen 

van Femme Meijers bij zaeliger Henrick Steenhouwer van Dorsten in echte verweckt, in 

forma aen Joost van Dorsten overdragt te doen van seecker huijs alhier op ten Burgel gelegen. 

 

 

522. Den 10 Martij 1670, fol.169. 

Opte requeste van Jan Kiersen Boverhoff ende Berent Henrixen Sas mombaren over zaeliger 

Henrick Alertsensoene, welcke tegenswoordigh buijten landts is, daar voor sij een capitael 

van 1000 caroli gulden hebben gevestet op het huijs van zaeliger Vldrick Janssen in de 

Broeder Strate, welcke penningen voorschreven mombaren sijn opgeseght om affgelost te 

worden, supplianten het capitael gedenken te vergrooten ter somma van 800 gulden ende het 

selve te beleggen op twee huijsen, erven ende weeren in de Nieuw straate de Suijckerbrooden 

genaemt, waer over sij in qualiteijt als voren V Wel edele hoochachtbare consent sijn 

versoeckende. 

Was geapost:  Wanneer supplianten genoechsaam sullen sijn verseeckert dat haar pupils 

capitaal, op de huijsen in desen gemelt sal sijn bewaart, connen Schepenen ende Raadt lijden 

dat het selve daar op wordt gevestet. 

 

 

523. Den 10
de

 Martij 1670, fol.169vo. 

Hebben Schepenen ende Raadt Stijne Jacobs uijt bijsondere consideratien, uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Camer van de heer Camener de Voocht begunstigt met ses caroli gulden eens. 

 

 

524. Den selfden dato (10 Martij 1670), fol.169vo. 

Hebben Schepenen ende Raadt Hillichien Herms, weduwe van Marcus Gerritsen, tot foustien 

van haer en hare kinderen uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van de heere Camener de 

Voocht toegevoecht thien goltgulden eens. 

 

 

525. Den 10 Martij 1670, fol.169vo. 

Opte requeste van Jacob Thonissen Meijer der nootdruftigen armen deser Stadt. 

Was geapost:  Op t’ rapport van de heeren Provisoren der nootdruftigen armen hebben 

Schepenen ende Raadt de suppliant sijn resterende pachtjaeren ter somma van dertigh caroli 

gulden jaarlix vermindert. 
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526. Den 11
de

 Martij 1670, fol.170. 

Opte requeste van Berent Clasen Stadts meijer op t’ Haetlandt versoeckende van sijn verdere 

huijrjaaren te mogen sijn ontslagen. 

Was geapost:  Wordt den suppliant dit sijn vesouck geaccordeert en toegestaan. 

 

 

527. Eodem die (11 Martij 1670), fol.170. 

Opte requeste van Maria Worst weduwe wijlen Henrick Janssen Tollenaer versoeckende dit 

jaar in den ontfang van den Toll ende het mastgelt te mogen worden gecontinueert. 

Was geapost:  Wordt den suppliantinne in den dienst bij haar zaeliger eheman van Schepenen 

ende Raaden voor dit loopende jaar gecontinueert waartoe sij de neeff van wijlen haar eheman 

sal connen gebruijcken, om bij die selve de tollen en wat daar aan dependeert tot dienst van de 

Stadt te worden ontfangen ende verreeckent. 

 

 

528. Den 17 Martij 1670, fol.170vo. 

Opte requeste van Hendrick van Wijringen, Nicolaes van Wijringen mombaren over Gerrit 

van Wijringen ende desselfs kindt Anna Sebilla van Wijringen neffens Gijsbertus Meijer ende 

Helmigh Wolfsen als mombaren over Anna van Haersma, dochter van Gooswijn van 

Haersma, versoeckende approbatie van een gehouden coop van de helfte van anderhalve acker 

Landts in Dronten gelegen, die kinderen toebehorene ende aen Jonker Frans van Ingen vekoft 

voor die somma van 1350 caroli gulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt laten haer die koop van de mombaren met Joncker 

Frans van Ingen ingegaen wel gevallen, die selvige mits desen approberende, en dat die 

penningen daer van procederende ten meesten voordeel van de kinderen moegen worden 

geamploijeert. 

 

 

529. Den 19 Martij 1670, fol.171. 

Opte requeste van Jan Jansen Meij versoeckende dat hij in het huijs moeghte verblijven. 

Was geapost:  Scheepenen ende Raedt ordonneren Jan Jansen Meij  alnoch om het huijs 

tegens die aencoemende vervaertijt te ruimen. 

 

 

530. Den 23 Martij 1670, fol.171. 

Hebben Schepenen ende Raadt Roeloff Egberts met de vacante toeters plaats toe Brunnepe 

begunstight tot revocatie op het tractement en proffijten daar toe staande, ende dat onder 

expresse conditie, soo wanneer hij ijts extra ordinaris t’sij met blasen, off anders tot dienst van 

de Stadt sal comen te doen daar voor niet sal hebben te eijschen of te genieten. 

 

 

531. Den 28
ste

 Martij 1670, fol.171. 

Hebben Schepenen ende Raedt Andreas Girardon uijt d’ Ecclesiastique Camer van de heer de 

Voocht begunstigt met ses gulden ses stuiver. 

 

 

532. Den 7 April anno 1670, fol.171vo. 

Opte requeste van Laurens Bastiaensen van Blockzijl, remonstrerende dat wijlen Sicco Ilkens 

goutsmit, in t’ eerste houwelijck hebbende gehadt des suppliantens suster en daer bij verweckt 

2 kinderen, naderhandt alhier sijnde getrout geweest, eerst sijn 2
de

 huijsvrou daer nae een kint 
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bij haer geprocreeert, en laestlijck hij Sicco Ilkens is comen te overlijden dat de momberen 

over de voorkinderen in de Cuinder gestelt tegenwoordich de eene naer Hamburg en d’ ander 

Claes Janssen Prins naer Sneeck vertrocken en alsoo absent, blijckende sulx uijt een 

bijgevoegde attestatie van de Scholtis van de Cuinder met versoeck, dat hij suppliant, als oom 

der kinderen mogte werden geauthoriseert, gelijck sulx bij de voorschreven acte van Scholtis 

mede wierde gedaen de erffenis alhier gevallen te aenveerden. 

Was geapost:  Gesien te attestatie en acte van versoeck van de Scholtis van de Cuinder wordt 

den suppliant geauthoriseert om in t’ affwesen der momberen die alhier gevallen erffenis van 

de vader te aenveerden, mits stellende burge naer Stadtrecht, en dat voor aff daer van werde 

gemaeckt een  gerichtelijck inventaris. 

 

 

533. [Idem 7 April 1670], fol.172. 

Opte requeste van Gretien Peters gewesene huijsvrou van zaeliger Hermen Albertsen, 

remonstrerende dat sij suppliante met haer saliger eheman heeft opgericht een testementaire 

dispositie van alle van ijdere haere goederen bij welcke sij malcanderen reciproquelijck soo 

langh sij leven de lijfftucht hebben besproocken voor behoudens de kinderen haar legitima,  

t’ is nu sulx dat eenige van haare kinderen de  de voornoemde legitima comen te vorderen en 

sij supplianten geen penningen voor handen sijn, waar mede sij deselve soude connen betalen 

ten waere dat haar mochte werden geconsenteert seecker stuck landts t’ welck sij voor de helft 

in lijfftucht is besittende te mogen vercopen, om uijt de penningen soo van t’ selve mochten 

comen te procederen haar voornoemde kinderen betalinge te doen. 

Was geapost:  Soo suplianten kinderen in den vercoop van t’ landt mede bewilligen connen 

Schepenen ende Raadt gedogen, dat het selve bij suppliante worde vercoft. 

 

 

534. Den 8
ste

 April 1670, fol.172vo. 

Schepenen ende Raadt hebben Everhardt Westerhuijs, Scholtz tot Holten en Battem een glas 

in sijnen huijs geaccordeert, mits dat het niet come te excederen de somma van sesthien caroli 

gulden uijt de camer van de heer Henrick Crachtsen Stuirman ende Reijner Gansneb gnt. 

Tegnegel de anno 1669 te ontfangen. 

 

 

535. Den 22 April 1670, fol172vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de Lt. Hachijn uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van de 

heer Burgermeester de Voocht begunstigt met twintich caroli gulden. 

 

 

536. Den 25 April 1670, fol.172vo. 

Hebben Schepenen ende Raadt met de wooninge en toren soo door het overlijden van Aeltien 

Sijroops is comen ledigh te vallen, begunstight, Engele Willems weduwe Brunis Janssen ende 

dat tot revocatie. 

 

 

537. [Idem 25 April 1670], fol.172vo. 

Opte requeste van Ph. Lagnel de Martiniere françoise schoolmeester, nu staende om naer 

Amsterdam te vertrecken, hebben Schepenen ende Raedt hem gunstelijck geaccordeert, het 

vierendeel iaer tractament t’ welck tegenwoordig is lopende en dat sij van de lopende huire 

van sijn huijs, van April 1670 tot April 1671 sal blijven gedechargeert en die overgenomen tot 

laste van de Stadt. 
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538. Den 28 April 1670, fol.173. 

Opte requeste van Willem Dirxen Worst en Berent Henrixen, mombaren over de 2 onmondige 

kinderen van Henrick Wijchersen linnewever, remonstrerende een van voorschreven kinderen 

lam sij, de vader haar te samen hebbende bewesen de summa van 290 caroli gulden waar van 

voor mombaren 40 gulden versoecken te lichten, om daar voor t’ gemelte pupil het 

knoopemaken te laten leeren. 

Was geapost:  Wordt verstaan, dat supplianten ten behoeve van haar gebrecklijcke pupil, die 

hier in versochte veertigh caroli gulden te mogen lichten, ende ten besten van t’ selve 

emploijeren. 

 

 

539. Den 7 Maij 1670, fol.173. 

Opte requeste van Cornelis Egbertsen Hartsuijcker, mede voor een thijnde part erffgenaem 

van Jacob Henrixen en sijn huijsvrou welcke hem nevents Hermen Geertsen backer hadde 

ingelaten voor Wessel Stevents sijn pacht aen de Stadt voor welckers helfte hij suppliant voor 

deser Stadts Landtgerichte was verwonnen, versoeckende dat de Schepenen ende Raedt ten 

aensien van sijn meder erffgenaem hem wilde toestaen het recht van cessie. 

Was geapost:  Wanneer de achterstedige 1340 caroli gulden sullen worden bevonden, daer 

het behoort, betaelt te sijn, sal op dit versoeck naerder worden gedisponeert. 

 
In Marge: Nader geapost: Hier op naeder sijnde gebleecken dat de Stadt van dese schult, soo t’ behoort door den 

suppliant is voldaen, wordt dieselve het versogte ius cessum tegents sijn mede erffgenaem bij Schepenen ende Raedt 

toegestaen. Sie actum in Senatu den 3 Junij 1670. 

 

 

540. Idem (7 Maij 1670), fol.173vo. 

Opte requeste van denselven Hartsuijcker vesoeckende surcheance van executie van die tegen 

hem in saecken van de gepraesteerde burgtocht door Jacob Henrix voor Wessel Stevents, voor 

t’ Landtgericht gestelde sententie. 

Was geapost:  Hier op can niet worden gedisponeert. 

 

 

541. Den 11 Maij 1670, fol.174. 

Op de requeste van Henrick Janssen en Gerrijt Lubberts Hoff mombaeren over zaeliger Jan 

Henrix naergelaten kint, versoeckende tot rembourssement van bij haer verstreckte penningen 

en t’ copen van clederen voor haer pupil van desselffs capitael bestaende in 300 caroli gulden 

te mogen affnemen vijftich caroli gulden. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt de suppliant toegestaen, en sij geauthoriseert ten behoeff 

van haer pupil vijftich caroli gulden, van desselffs capitael te mogen lichten. 

 

 

542. Eodem die (11Maij 1670), fol.174. 

Opte requeste van Jan Egbertsen molenaer, voor desen hebbende aangeholden om te mogen 

lichten drie hondert caroli gulden staande op seecker meule buijten de Veene poorte, soo bij 

Gerrit Janssen molenaar tegenwoordigh in eijgendom beseten wordt om die selve wederom 

tot aancoop van een moltmeulen te emploijeren om hem en sijn twee moederloose kinderen te 

erneren, versoeckende der halven seer reverentelijck dat U Welede hoochachtbare suppliant 

believen te accorderen voorschreven somma te mogen lichten. 

Was geapost:  Wordt den suppliant toegestaan, dese penningen te mogen lichten, mitz dat 

daar voor bij speciale acte de halve molt meule cum annexis buijten de Cellebroeders poorte 

worde verbonden, om daar aan alle actien, praetensien ende naarmaningen te connen worden 
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verhaelt soo de mombaren van sijne onmundige kinderen bij wijlen Jennichien Wijchers in 

echte verweckt t’ eenigen tijdt mochte comen te intenteren. 

 

 

543. Den 14 Maij 1670, fol.174vo. 

Opte requeste van Marrigien Dirx huijsvrou van Jan Dissel Lazarus vesoeckende dat haer 

iaerlix mogte werden gevolgt sodaene 12 goltgulden als haeren man uijt de goederen van het 

Geertruiden Gasthuijs sijn leven geduirende sijn leven waeren toegestaen, en sulx tot 

verlichtinge van haer armoede. 

Was geapost:  Hier op can niet worden gedisponeert, dan suppliantinne haer niet connende 

onderhouden, sal haer naerder addresseen aen deser Stadts Armencaemer, om haer staet 

ondersocht, en daer in naer behoren gedisponeert te worden. 

 

 

544. Den 1 Junij anno 1675, fol.175. 

Schepenen ende Raedt hebben tot opbou van den kercke en weme tot Irstum vereert 50 caroli 

gulden uijtte Ecclesiastique caemer van de heer de Voogt. 

 

 

545. [Idem 1 Junij 1670], fol.175. 

Opte requeste van Engele Ophuijsen remonstrerende dat tusschen hem en de weduwe Loo een 

einde muir in sijn stal is ingevallen, welcke noodtsackelijck moet werden herstelt, t’ welcke 

hij indien de weduwe daer toe met gelt niet was voorsien, praesenteerde te doen mits dat hem 

sijn verschot uijtte eerste cooppenningen van het huijs, off anderts cum intereste werde 

geremboursseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om die tusschen de weduwe 

Loo en hem ingestortene gemeene muir, wederom te doen opmetselen, en sal hij het daer in te 

doen verschot uijt de eerst voorhanden comende penningen, weder hebben in te trecken en te 

ontfangen. 

 

 

546. Den 9 Junij 1670, fol.175vo. 

Opte requeste van Hermen Jansen Juncker te kennen gevende, dat door het overlijden van Jan 

Petersen sleper, hij van de naargelaten weduwe het peert wagen met den aancleve van dien 

gekoft heeft, soo wanneer V Edele hoochachtbare hem remonstrant met des selfs plaatse 

gelieven te beneficeren. 

Was geapost:  Wordt den suppliant met de slepers plaats begunstight, en sal vervolgents 

comen te succederen in de plaats van de weduwe bij wijlen Jan Petersen sleper naargelaten. 

 

 

547. Den 18
de

 Junij 1670, fol.176. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van saeliger François Blequin uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Camer van de heer de Voocht begunstigt met thien goltgulden eens. 

 

 

548. Den 28 Junij 1670, fol.176. 

Opte requeste van Albert Wesseltsen Credier en Egbert Henrixen van der Weert, mombaeren 

van de onmondige kinderen van zaliger Evert Willems van de Weert bij Engeltien Nijhorst in 

echte verweckt, remonstrerende dat der kinderen stijff bestemoeder Geessien Jacobs dieselve 

van haer zaliger bestevader Willem Everts niet alleen, maer oock van haer oom Peter en 
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moeije Aeltien Willems hadde uijtgecoft, voor een summa van 1600 caroli gulden, en des 

kinderen stijffvader Warnar van Tongeren en moeder susteneren, dat sij uijt den hoofde van 

zaliger Evert Willems in des ooms en moeijen erffenis mede sijn gerechtigt gelijck sij 

supplianten bekenden waer te sijn weshalven sij tot voocominge van dispuiten, over dese 

quaestie met der kinderen stijffvader hadden getranfigeert, en die affgecoft voor hondert en 

vijffentwintig caroli gulden, met versoeck van approbatie. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat wordt dit accoort tusschen de supplianten in 

haer qualiteijt met der kinderen stijffvader en moeder gemaeckt geapprobeert. 

 

 

549. Den 30 Junij 1670, fol.176vo. 

Opte requste van Jan Rhijnvisch en Arentien Worst weduwe Stercks versoeckende dat 

Schepenen ende Raedt wilden approberen de overdoeninge van de helft van koecamp voor 77 

gulden 10 stuiver door Jan Arentsen Vriese, praesenterende de weduwe van Wijndelt 

Arentsen van Graffhorst voor de verschenen pagt burge te worden. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat bij aldien Jan Rheijnvis en Arentien Worst haer willen 

verbinden soo voor de verschenen als noch te verschijnen pacht om die aen de Stadt te 

betaelen dat als dan dese overdoeninge aen haer sal mogen geschieden, bij ontstentenis van 

dien sal het recht van de pacht worden gestelt in handen van de burge. 

 

 

550. Den 3 Julij 1670, fol.177. 

Opte requeste van Jaques Faure bij testament geinstitueerde erfgenaam van Alexander 

Peppinckhuijsen sigh beswaart vindende voornoemde testateurs naelatenschap te aanveerden 

en sigh pure erffgenaam te verclaren, over sulx versouckende is hem moege werden 

geaccordeert voornoemde testateurs naelatenschap onder beneficie van inventaris t’adieren 

ende aan te tasten. 

Was geapost:  Wordt den suppliant geaccordeert om den boedel bij wijlen Alexander 

Peppinckhuijsen naar gelaten sub beneficio Inventarii te mogen aanveerden met assumptie 

van de heer Johan Sloot, Capitein ende de Ed. A. Hoff secretaris als mede geintesseerden. 

 

 

551. Den 1 Augusti 1670, fol.177vo. 

Opte requeste van de burgen van Engbert Geertsen, remonstrerende dat sij met kennisse van 

Schepenen ende Raedt de goederen van Engbert hebben doen inventariseren, hij die selve 

vermindert, en te bedingen sij dat hij alles sal doorbrengen gelijck hij onlanx 2 peerden tot 

Deventer heeft vercoft, en het gelt daer van verteert, met versoeck dat haer mogte werden 

toegestaen de mobilia te vercopen, en dat Schepenen ende Raedt haer van dit lopende iaer 

believen t’ontslaen en de vrugten off het huijs daervoor in betaelinge te nemen. 

Was geapost:  De supplianten sullende hebben te continueeren in haer aengenomen 

burgtocht, wordt dieselve toegestaen de cessie van het recht, soo de Stadt tegen de persoon en 

de goederen van Engbert Geertsen, tot becominge haerer pachten is hebbende om dieselve te 

vercopen, off anderts daer omtrent te procederen, soo en als sij te raede sullen vinden. 

 

 

552. Den 9
de

 Augusti 1670, fol.178. 

Schepenen ende Raedt ordonneren de heer Camener Wilhelm de Voocht, om uijt het 

overschot van sijn Ecclesiastique camer de anno 1668 aen Itien Harweijers voor voorkominge 

van de Ecclesiastique Camer van de heere Sloot de anno 1661 te betalen een somma van acht 

en seventich caroli gulden thien stuivers. 



Pagina 120 van 162 

553. Den 9
de

 Augusti 1670, fol.178. 

Opte requeste van Berent Avercamp en Gerrijt Hermssen Plate, mede participanten van de 

Eeckmuele, staende op het boven bolwerck, versoeckende alsoo de plaetse tot haer tot leggen 

van de eeck vergunt te clein is, dat haer buijten aen welle nogh een ander mogte werden 

geaccordeert. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt geaccordeert, sullende de plaetse worden aengewesen door 

de heeren Reijnier Tegnegel en Heijman Vriese. 

 

 

554. [Idem 9 Augusti 1670], fol.178vo. 

Opte requeste van de mombaeren van wijlen Dor. Johan Veens onmondige kinderen, sijnde 

mede erffgenamen van zaliger Herman Luijcksen Hogencamp, remonstrerende dat den boedel 

van hem Hogencamp is beswaert met veele schulden en handtgelden waer van vele liggen 

tegen 5 ten hondert iaerlix tot merckelijcken ondienst van de onmondige, waer over sij 

supplianten versogten geauthoriseert te mogen worden om tot affdoeninge deser schulden te 

vercopen het vierde part van arven op Camperveen van de erffgenamen van Ruijtenburg , en 

een mate aen de Coeburgerschants gelegen van Dirck Lindenhoff aengecoft, en andere. 

Was geapost:  De mombaeren worden geauthoriseert, om tot affdoeninge van die hier in 

gemelte schulden voor haer pupillen te sullen mogen vercopen het vierde part van de twee 

erven op Camperveen en de mate aen de Coeburgerschants gelegen en soo hier door de 

schulden niet alle conden worden voldaen, sullen remonstranten haer daer over naeder bij 

requeste hebben aen Schepenen ende Raedt te addresseren om daer op naer bevindinge verder 

te worden gedisponeert. 

 

 

555. Den 13
de

 Augusti 1670, fol.179. 

Opte requeste van de weduwe wijlen Claas Roeloffsen van Heerde en Claas van Graffhorst 

beijde interessenten en aangeerffde van de Blaauwe steege remonstrerende dat die door de 

laaste storm ten eene maal overloopen onbruijckbaar is geworden, en tegenwoordigh alnogh 

tot ondienst van de burgerie alsoo is liggende tot misnoegen van die daardoor passerende 

luijden, weshalven supplianten haar in aller onderdanigheijt tot U wel edele hoochachtbare 

sijn kerende gedienstigh versouckende dat U Ed. hoochachtbare de goetheijt believen te 

hebben om voor dit maal dieselve weder om te repareren met praesentatie die selve naamaals 

tot haren laste te nemen sonder U Ed. achtbare daar omme weder te bemoijen: 

Was geapost:  Om consideratien worden supplianten tot het herstraten van de Blaauwe stege 

voor dese maal nogh geaccordert het sandt ende de steenen soo daar aan mochten gebreecken, 

en sal in ’t toecoemende als een gemeen burger last bij supplianten gemaackt en onderhouden 

worden. Sie actum in Senatu den 13 Augusti 1670. 

 

 

556. Den 23 Aug(usti) 1670, fol.179vo. 

Opte requeste van de kinderen van wijlen de heer Burgermeester Worst, versoeckende dat 

Nicolaes van Wieringen en Huigo Henrix mogten werden geauthoriseert tot mombaeren over 

haer onmondige broeder en suster, en met eenen oock om tegen Toenis Spraeckman pro quota 

haereditaria mede te mogen procederen. 

Was geapost:  Nicolaes van Wieringen en Huigo Henrix worden tot die hier in versochte 

momberschap geauthoriseert, en daer bij magtech gemaeckt om door haere pupillen nevents 

de andere mede erffgenamen tegen Spraeckman in regte mede te ageren. 
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557. Den 10 September anno 1670, fol.180. 

Opte requeste van de Gildemeesters van t’ Turffdraegers Gilde, remonstrerende dat volgens 

de lijste van ijder last turff, buijten die van t’ Gilde wordende gedraegen, de schippers voor 

desen hebben betaelt 6 stuivers welcke sijn gebruijckt voor de noodtsaeckelijckheden van  

t’ Gilde, soo ten aensien van armen, als anderts en dat tegenwoordig sulx te doen 

verweijgeren schuivende sulx op de copers, t’ welcke voor haer in de vrijheijt bijsonder sijnde 

ondoenlijck, sullende daer door meerder versuimen, met versoeck bij apostille mochte werden 

verstaen, dat van de turff alsoo in de vrijheijt wordende opgedraegen de 6 stuivers perlast 

door de schippers sullen werden betaelt. 

Was geapost:  Wordt verstaen, dat de ses stuivers soo van ijder last wordt gegeven welcke in 

de vrijheijt van andere als van die van het Gilde wordt opgedraegen, sullen worden betaelt bij 

de schippers. 

 

 

558. Den 12 Sept(ember) 1670, fol.180vo. 

Opte requeste van Hermen ten Holte en Lambert Mathijssen momberen van zaliger 

Lodewijck van der Matens kinderen remonstrerende dat haere pupillen met de andere 

erffgenamen van haer zaliger bestevader Floris van der Maten tot Amsterdam hebben staende 

3 gemeene huijsen dat tot last van dien boedel staen te betaelen omtrent 9000 gulden capitael 

dat de andere meerderiaerige tot affdoeninge der schulden geresolveert sijnde huijsen te 

vercopen, met versoeck dat sij voor de onmondige daer toe oock mogen werden 

geauthoriseert. 

Was geapost:  Om redenen in de requeste vervat worden de supplianten in haer qualiteijt 

geauthoriseert om nevents de andere mede erffgenamen, de gemeene vaste goederen mede te 

mogen vercopen, lettende dat de overschietende penningen tot voordeel van de onmondige 

worden belegt. 

 

 

559. Den 4 October 1670, fol.181. 

Opte requeste van Annigien van der Straten versoeckende in haer sijckte een subsidium van 

de Ecclesiastique Camer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met 10 goltgulden eens uijt die 

camer van de heer de Vooght. 

 

 

560. Den 7 Octob(er) 1670, fol.181. 

Is de Ed. Hoochgeleerde Andreas  Feijth J:U:Dr. toegestaen om alhier voor de Stadts en 

Landtgerigte advocando te mogen pracqtiseren. 

 

 

561. [Idem 7 October 1670], fol.181. 

Op het request van de Gildemeesters en Olderluijden van het tappers Gilde remonstrerende 

dat eenige Gildebroeders bij het begraeven der doden niet en verschijnen voor het sterfhuijs, 

maer onderwegen off aen de kerck de doden waernemen: dat oock eenige niet wagten tot dat 

de dode is begraeven, maer omtrent de kerck de Gildepenninck nederwerpen en henen gaen: 

en mede dat andere nevents het tappers oock hebbende het cremers Gilde de penninck van het 

tappers Gilde weijcheren t’ ontfangen, versoeckende dat Schepenen ende Raedt daer tegents 

een ordre believen te beraemen. 

Was gepost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat die van het tappers Gilde omtrent en in het  

ter aerde brengen van haere doden, haer praecise sullen hebben te reguleren naer de inhoudt  
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van haer Gildebrieff, en sulx bij de boeten daer bij gestatueert. 

 

 

562. Den 10 Octob(er) 1670, fol.181vo. 

Tot een glas in de predicantswooninge tot Genemuijden sijn toegestaen 16 caroli gulden uijtte 

Ecclesiastique caemer van de heer Burgemeester de Voogt. 

 

 

563. Den 22
ste

 Octob(er) 1670, fol.182. 

Op het request van Anneke Jans weduwe van Hans Hevenaer te kennen gevende hoe dat haer 

soon Laurents Hevenaer als staljonge van Aert Keppel bij denselven eenigen tijdt heeft 

gewoont, ende hem voor die tijdt ende oock voorheen eerlijck heeft gedragen, doch dat hij 

voor eenige weecken door onnoselheit met een pistool sonder te weeten dat hetselve geladen 

was, gemelte Keppels soontien in dier voegen heeft gequetst dat het selve weinich tijdts 

daernae is comen te overlijden, waer denselven ontvlucht ende noch latiterende is, 

versoeckende dat haer Ed. hoochachtbare considerende den casuelen toeval ende  

d’ onschuldicheit in desen uijt mededogentheit gemelten Laurents Hevenaer vrij geleide 

belijven willen toe te staen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt rijpelijck geexamineert ende overwogen hebbende de 

redenen in den requeste vervat verleenen mits desen de suppliantinnen soon Laurents 

Hevenaer vrijgeleide. 

 

 

564. Den 24
ste

 Octob(er) 1670, fol.182vo. 

Op het request van David Hulsenaer versoeckende vermits het sieckenbesoeckers ampt bij 

hem door d’ indispositie van Jacob Evertsen eenigen tijdt is waergenomen geweest en door 

het overlijden van Jacob Evertsen dieselve plaets is comen te vaceren, daer mede weder te 

mogen werden gebeneficieert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliant met het vacante 

sieckenbesoeckersampt deser Stadt mits bedienende mede door ’t voorlesen, gelijck sijn 

praedecesseur gedaen heeft het Geertruiden Gasthuis, ende dat op een tractament van twee 

hondert vijfftich caroli gulden ende achtien caroli gulden voor turff iaerlix en sal het eerste 

quartael vervallen sijn op aenstaende Paesschen 1671 ende alsoo van vierendeel tot vierendeel 

jaer continueren te vervallen. 
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Meister    161. 

Meter     309, 356. 

Metselaer    329, 470. 

Metselaer    62, 303. 

Militair    383. 

Molenaer    349, 456, 542. 

Mulder     349. 

Muntergesel    299. 

Muntmeester    344. 

Olderluijden    14, 355, 429, 509, 561. 

Ontfanger    498. 

Opsiender    105. 

Organist    362. 

Orgelblaser    104. 

Pannebacker    116, 175, 298. 

Pastor     108. 

Pestmeester    22, 86. 

Piqueur    99, 116. 

Poortsluijter    212. 

Potgieter    144. 

Predicant    185, 220, 498, 562. 

Procurator    225. 

Provisoor    525. 

Raedemaecker    96. 

Rector     91, 139, 158. 

Reider     429. 

Rentmeester    264. 

Roedendraeger   100, 426. 

Ruijter     105, 353, 385. 

Scheepstimmerman   84, 369. 

Scherprichter    120, 352, 447. 

Schipper    227, 275, 328, 557. 

Schoemaecker    105, 156, 165, 276. 

Scholtis    108, 113, 428, 532, 534. 

Schoolmeester    30, 96, 293, 294, 317, 415. 

Schutter    414. 

Secretaris 56, 220, 243, 262, 274, 337, 388, 426, 446, 496, 521, 

550. 

Seemsbereider    181. 

Sergeant    469. 

Sieckenbesoecker   180, 280, 459, 505, 564. 

Silversmit    514. 

Sleeper    269, 349, 442, 546. 

Sluijsemeister    287, 500, 504. 

Smit     130, 152, 161, 172, 308, 493, 520. 

Soldaet    114, 383. 

Stadts dienaer    514. 
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Staljongen    563. 

Steenbicker    457. 

Steenhouwer    462, 521. 

Straetmaecker    203. 

Tamboer    19, 189. 

Tapper     561. 

Terrameester    265. 

Timmerman    208, 457. 

Toeter     530. 

Tollenaer    147, 211, 527. 

Treckschipper    290. 

Tromslager    159. 

Turffdrager    470. 

Veerman    40. 

Veerschipper    369. 

Vendumeester    20. 

Verckenschouwer   470. 

Viller     427. 

Visscher    296, 518. 

Voorsanger    415. 

Vroetvrou    25, 88, 106, 109, 143, 416. 

Vullemolenaer   107. 

Wachtmeester    111. 

Wagemeester    146, 147, 267. 

Weesmeester    440, 441, 515. 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Accestien   - Tot voordeel nemende, aanvaarden, aannemen.  

Actum in Senatu  - Behandeld in de raad. 

Ad opus jus habentis  - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren   - Aanvaarden (b.v. een erfenis). 

Advocando   - Het verlenen van rechtskundige bijstand. 

Aessajuer   - Keurmeester, rijkscontroleur v. h. gehalte van goud en   

     zilver. 

Aestime   - Waardering, waarde, schatten. 

Affsgou   - Afleggen. 

Ageren    - Doen, verhandelen, in Rechten handelen. 

Aggreatie   - Goedkeuring, toestemming. 

Alre alieno   - Aan een ander overdragen, vervreemden. 

Alterniuge   - Naar volle tevredenheid. 

Amplecterende  - Omhelzen, omvangen, aannemen, verkiezen. 

Apparent   - Waarschijnlijkheid. 

Apostille   - Op de kant getekend bescheid en de uiting op het  

     verzoek. 

Approbatie   - Vergunning. 
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Arrestabel  - Uiterlijk recht doen, zonder dat men daar van verder, of  

   hoger beroepen mag 

Assigneren   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Assumptie   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 

Attestatie   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag, formele 

verklaring. 

Augmentatie   - Vergroten, vermeerderen. 

Bedderees   - Bedlegerig. 

Behijlickt   - Getrouwt. 

Beijer    - Ziekenzaal. 

Belmundicheit   - Onbeheerd liggende grond. 

Beneficieren   - Begunstigen. 

Beneficiu cessionis  - Voorrecht van boedelafstand. 

Bestemoeder   - Grootmoeder. 

Bestevader   - Grootvader. 

Bevoiren    - Devoir, pligt, uiterste best, vlyt 

Bijster einde dijckx  - Woest, vervallen, in slechte staat, niet onderhouden. 

Bladinge   - Opbrengst. 

Boede     - Opberg schuur of zolder. 

Busse, de   - Verzekering bij o.a. ziekte. 

Casuelen   - Toevalligheden. 

Cautie    - Zekerheid. 

Camenaer   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Caveren   - Borg blijven, aansprakelijk blijvende. 

Cesseren   - Ophouden, een eind nemen, afstand doen,  

     vervallen. 

Cessie bonorum  - Afstand van goederen. 

Changeren   - Belasten. 

Competerende   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comportement  - Handel en wandel. 

Condividenten   - Mededelen, mededelers. 

Confusie   - Vermenging van rechten of van schuld. 

Conjuncta persona  - Verwante personen. 

Consenteren   - Toestaan. 

Consideratie   - Toegeefelijkheid, inschikkelijkheid. 

Constapel    - Zorg dragen voor het geschut. 

Contagie   - Besmetting. 

Contentement   - Tot tevredenheid. 

Contrahenten   - Samentrekkenden. 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Coram    - In aanwezigheid van, ten overstaan van. 

Corporele apprehensie - Lijfelijke hechtenis. 

Costumes   - Gewoonterecht, plaatselijke gewoonten. 

Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 

Cum cocias    - Met vrienden. 

Cum intereste   - Met rente. 

Cum uxore   - Met zijn echtgenote. 

Dachholder   - Vertegenwoordiger. 

Debevoiren   - Plicht en vlijt. 

Defectueuse   - Defect, gebreekig. 



Pagina 158 van 162 

Deliberatie   - Beraadslaging, overleg. 

Dependeert   - Afhankelijkheid. 

Depoecuniele   - Geëiste. 

Desolaet   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Dificieren   - Ontbreken. 

Discipulen   - Leerlingen. 

Dependeren   - Afhankelijkheid. 

Disponeren   - Beschikken over 

Disputen   - Redetwisten. 

Discrepant   - Niet overeenstemmen, ondelinge afwijzing. 

Distraheren   - In het klein verkopen. 

Droochscheerder  - Doekscheerder. 

Duas quartas   - Twee-vierde deel. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Educeren   - Opvoeden. 

Eheman   - Echtgenoot 

Erneren   - Onderhouden. 

Evictie    - Gerechtelijke uitwinning, borgtocht, terugverkrijging. 

Exceptien   - Uitzonderingen. 

Exederen   - Overschrijden, (de perken) te buiten gaan. 

Exempt   - Uitgenomen, onttrokken. 

Expectatie   - Verwachten. 

Expiratie   - Aflopen, beëindigen. 

Extraordinaris   - Buitengemeen, buitengewoon. 

Factoor   - Die de zaken van een ander drijft, bewindhebber. 

Failleren   - Misen, gebreken. 

Falcidia - Het vierendeel van de erfenisse, dat de erfgenaam ver- 

mag aftrekken die met teveel legaten bezwaard is. 

Favorabel   - Gunstig. 

Favuer    - Ten gunste van: 

Fidecommissair casu quo - Testamentaire beschikking waarbij men een vertrouwd 

persoon, die voor de wet als erfgenaam optreedt, 

opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand die 

wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen. 

Fixu domicilium  - Vaste verblijfplaats. 

Forma peremptorie  - Niet verlengbaar termijn, laatste uitstel. 

Foustien   - Onderhoud. 

Frenesie    - Krankzinnigheid. 

Fugitijff   - De realiteit ontvluchtend. 

Futuru    - Toekomst speculatie. 

Geadmitteert   - Toelaten. 

Geadjungeert   - Als adjunct of helper toevoegen. 

Geaestimeert   - Gewaardeerd. 

Gealimenteert   - Levensonderhoud verstrekken aan. 

Geapprobeert   - Vergunt. 

Geassigneert   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Geassopieert   - Stillen, sussen. 

Gecelebreert   - Bevestigen, beklinken. 

Gecomprehendeert  - Ineen trekken, bevattingsvermogen. 

Gecondemneert  - Veroordeeld. 
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Geconsenteert   - Toestemming, vergunning. 

Gedechargeert   - Ontlasten, ontheffen, kwijten, vrijspreken. 

Gedediceerde theses  - Tot een besluit komen. 

Gededuceert   - Verklaard. 

Gedestitueert   - Opzetten, verstellen, versteken. 

Gedevolveert   - Bij versterf overgaan op, toevallen. 

Geexpireert   - Aflopen, beëindigen. 

Geexprimeert   - Uitdrukken, te kennen geven. 

Geimputeert   - Uitten, aantijgen, toemeten, toerekenen, te last leggen. 

Gementioneerd  - Vermelden, melding gemaakt van: 

Gemonteert   - Opklimmen. 

Gemortificeert   - Ongeldigverklaring, opheffing. 

Gemoveerd   - Bewegen, in beweging zetten, opwerpen, in het geding

     brengen. 

Geimploijeert   - Aanwenden, gebruiken, gebruik maken van. 

Geinjungeert   - Uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel. 

Geinsereert   - Inlassen; laten opnemen. 

Geinterdiceert   - Verbieden, verbod doen. 

Geinundeert   - Invloeien. 

Genootdringt    - Genootzaakt. 

Geonereert   - Belast. 

Gepraetendeert  - Staande houden. 

Geprocreert   - Verwekken. 

Geremonstreert  - Tegenwerping maken , tegenvoorstellen doen. 

Gerenuntieert   - Afstand doen van, afzien van. 

Gerequireert   - Eisen, verlangen, vorderen. 

Geresolveert   - Ontbinden. 

Geschaepentheijt  - Gelegenheid. 

Gesecondeert   - Bijstaan, ondervangen. 

Gesequestreert  - In bewaring gesteld, een betwist goed gerechtelijk in 

     beslag genomen en aan een derde in beheer overgegeven. 

Gestatueert   - Vastgesteld is, verordend. 

Gesubstitueert   - In de plaats stellen of in de plaats treden. 

Gesuppediteert  - Verschaffen, aan de hand doen. 

Gesurcheert   - Opschorten. 

Getransfigeert   - Overkomen, overzetten, verdragen, bij willig verdrag. 

Gevalideert   - In rekening gebracht worden. 

Graesen   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

     op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.  

Grassatie    - Woeden, heersen. 

Hereditaire   - Erfelijkheid. 

Hoycke (huik   - Lange kapmantel zonder mouwen, zowel door mannen 

als vrouwen gedragen. 

Impotentie   - Onmachtigheid, onvermogen. 

Inclineert   - Neigen, overhellen. 

Indispositie   - Ontstemdheid. 

Indistincte   - Niet onderscheiden. 

In forma   - In behoorlijke vorm. 

Intenteren   - Onderstaan, aanleggen, aanwenden. 

In tempore   - Op het juiste moment. 
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Intestato   - Testamenten. 

Ius cessum   - Rechtelijk of wettelijk afstand doen. 

J.U.Dr.    - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

     het burgelijke en het kerkelijke. 

J.U.Lt.    - Juris utriusque licentiatus 

Judicio, in   - Oordelen, vonnis vellen, rechtelijk uitspraak doen. 

Jura    - Rechten, de rechtswetenschap. 

Jure representationis  - Eed bij plaatsvervulling. 

Kaerten, karten   - Kaarden, Een met kaardebollen, de met vol kleine 

weerhaken zittende, vruchtomkleeddelen van een distel 

bezet plankje, dat gebruikt wordt om ruwe wol te 

kammen en om weefsels op te ruwen. 

Latiterende   - Weg-schuilen, zich zoek maken, schuilen. 

Legitima   - Wettelijk. 

Maechgescheit  - Boedelscheiding. 

Mandement   - Bevel, beveling, dag-brief. 

Maniement    - Handelingen. 

Margen lant   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Margine   - Op de rand. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Michaelis   - St. Michiel, 20 September. 

Moeije    - Tante. 

Mombaer   - Voogd. 

Monterende   - Bedragende. 

Moveren   - Roeren, bewegen. 

Negligentie   - Verzuim, verwaarlozing, achteloosheid, veronachtzamen. 

Nomine fratris   - In naam van haar broeder. 

Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 

Obtineren   - Verkrijgen; de overhand behouden, winnen. 

Occasie   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 

Officio judicis   - Dat hem dienstvaardig recht mocht werden aangedaan. 

Opservantie   - Waarneming. 

Orneren   - Versiereen, optooien. 

Paeijement   - Betaling, termijn. 

Pellen baeren   - Dodenbaar, was bekleed met een kostbaar weefsel van  

     o.a. linnen. 

Periculen   - Gevaarlijk, hachelijk. 

Pestilentiaele   - Pestziekte. 

Petri    - Verpagting van erven, St. Petrus, 22 Febr. 

Petri ad Cathedram  - 21 Febr. dag voor St. Petrus. 

Pinck veerste   - Jonge koe van ongeveer een jaar oud. 

Plackengelt   - Belastinggeld. 

Poene    - Op straffe van. 

Praecesseur    - Voorganger. 

Praedecesseur   - Ambtsvoorganger. 

Praeferentie   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Praejudicie   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan schaden. 

Praetenderen   - Eisen, voorwenden. 

Praetensie   - Vordering. 
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Pre mutatie   - Verwisseling, verplaatsing. 

Principaelen   - Lastgevers, volmachtgevers. 

Pro hac vice   - Nogmaals. 

Pro quota haereditatia  - Voor zoveel mogelijk van de erfenis.   

Pro ut jacet   - Wanneer het gebeurt.  

Proeve    - Kost en inwoning in een gasthuis. 

q.q. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Qua.    - Die, waar, hoe. 

Quod attestor   - Hetgeen ik bevestig. 

Quod testor   - Hetgeen ik getuig. 

Quota quotaes   - Ieder voor zijn deel. 

Ratione officij   - Uit hoofde van zijn ambt. 

Rato    - Naar evenredigheid. 

Reciproce   - Wederzijds, wederkerig. 

Reciproquelijck  - Over en weer. 

Recognitie   - Akte van erkenning. 

Recompens   - Vergoeding. 

Redresseren   - Herstel in de oude toestand, vergoeding, verbetering. 

Reider  - Geheel gereed maken of voltooien, de laatste hand aan  

   iets leggen, b.v. in de lakenbereiding. 

Rembourssement  - Vergoeden, het bedrag van de koopprijs en kosten 

     betalen. 

Remissie   - Vermindering, ontheffing. 

Remitteren   - Verminderen, ontheffen. 

Remotiori gradu  - Verder in verwantschap. 

Removeren   - Verwijderen, afzetten. 

Remuneratie   - Vergelden, belonen. 

Renuntieren   - Ontzeggen. 

Resolveren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Resquarde   - Ten verzoeke. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Rondijl   - Rondeel. 

Roubol (roebol  - Plantkundig, heermoes en lidrus. 

Rouwen    - Te ruwen, ruw maken. 

S:S: (Sacra Scriptura  - De Heilige Schrift. 

Schepel saeijlandt  - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 10 ltr. 

     Of zoveel land als men met een schepel b.v. weite 

     c.q. rogge kan bezaaien. Geldersche schepel 1450 m2. 

     Drentse schepel 833 m2. 

Seemsbereider   - Vervaardiger van zeemleer. 

Segen    - Groot, smal visnet met een zak (kuil) in het midden, 

kurken aan de bovenpees en loodjes aan de onderpees 

waarmee men de gehele breedte van een viswater afsluit; 

trekt men het voort en daarna met één eind rond, dan 

vangt men alle vissen die niet door de mazen kunnen: 

met de zegen vissen. 

Sentensie   - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van arrest. 

Silegier gaeren  - Soort of type garens. 

Sleip     - Sleep, schuins oplopend 

Solemneel   - Plechtig. 
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Soulageren   - Verlichten, troosten. 

St. Jan    - 24 Juni. 

Studiosus juris  - Juridische studie. 

Sub beneficio inventarij - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Subsisteren   -  Onderhoud, levensonderhoud. 

Succederen   - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Suffisante   - Voldoende, toereikend. 

Suppleren   - Smeken, verzoeken. 

Survivanu   - Opvolging van een ambt. 

Sustentatie   - Onderhoud. 

Sustineren   - Beweren, aanvoeren. 

Terrameester   - Aarde, grondbewerker. 

Testator   - Erflater. 

Testatrix   - Erflaatster. 

Trebellianque - Het vierde part van eene overhands gemaakte erfenisse  

in den boedel. 

Vaceren   - Een ambt, post of betrekking openvallen. 

Veniam aetatis  - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 

Weme    - Pastorie. 

 

 

 

  

 

 

 


