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 Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 H.    5 Nov. 1670 – 18 Dec. 1680.  Inv. nr. O.A. 198. 

 

 

 

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. 198. 1670 – 1680.  

 

 

1. Den 22 Oct(ober) 1670, fol.1. 

Copia. 
Hoochedele, Hoochachtbare, Hoochwijse, voorsienige, seer discrete heeren etc: 

Het remonstreren u Hoochedele, Hoochachtbare met behoorlijck respect ende schuldige 

eerbiedenisse der naegelatene soons vande Heere Heijden tot Ootmarsum, hoe dat haer 

Hoochedele Vrou Moeder bij en nae t’ leven van haeren heer vaeder zalige eenige iaeren 

herwaerts haer fixum domicilium hebbe gehadt op den huijse toe Ootmarsum, dat nu onlancks 

welgemelte haer vrou moeder, nevents haere Heeren Remonstranten suster sij vertrecken, naer 

dese Stadt Campen, en dat de suster buijten kennisse ende voorweten van vrienden wegens 

Landtregt sich hebbe doen inschrijven bij den Franschen predicant om geproclameert en met 

Z. van Zoutlandt vervolglijck in den echten staet bevesticht te worden, en alsoo van sodaenig 

onordenlijck en onbedacht voornemens directelijck is strijdende tegents den duijdenlijcken 

text van onse Landtregt, en notoire obstervantie in dese Provincie, willende dat sodaene 

proclamatie sullen geschieden ter plaetse van hunne residentie. Ende dat boven dien, sij 

Heeren Remonstranten ten aensien van haer bloetverwantschap, daer bij sijn geinteresseert, 

dat daer omtrent met circumspectie en Lantregten ordre werde geprocedeert: Soo versoecken 

sij Heeren remonstranten, dat het u Hoochedele Hoochachtbare goede geliefte wil sijn, den 

Franschen Predicant te lasten, en te ordineren dat sijn Eerwaerde de sub of obreptitie 

versochte proclamatien met en sal hebben te vervolgen, ten minsten dat sijn Eerwaerde met 

ene sal voortgaen, voor en all eer wettelijck sij geblecken, dat derselven suster binnen 

Ootmarsum haere laetste woonplaets, en bij Zoutlandt binnen Deventer sijn tegenwoordige 

guarnisoen plaets sich sullen hebben doen inschrijven, ende laten proclameren. 

Te welck doende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat de proclamatien tusschen Z. Zoutlandt en 

Agnis Catharina van Heijden, in de Fransche kercke sullen blijven gesurcheert, tot nadere 

ordre. Su actum jn Senatu den 22 October Anno 1670. 

R. van Breda: Secret. 

 
[In marge]: Lantregt: p. 2 t. r. ar: 2. 

Lantregt: p. 2. t. 1. ar: 4 Ordonnantie van houwelijcken staet ar. 6. 

 

 

2. Den 5 November 1670, fol.2. 

Copia. 
Wel Edele Hooghachtbare Heeren Burgemeestren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Joncker Z. van Zoutlandt en Juffer A.C. van Heiden verstaen hebbende dat het voor Edele 

hooghachtbare belijft heeft op die achterbackse abuisive en onware Requeste van de Heeren 

Heijdens t’ reschriberen dat die proclamatien tusschen supplianten sullen blijven gesurcheert 

tot nadere ordre, soo hebben dieselve niet konnen stille staenvoor Edele Hoogh Achtbare bij 

desen onderdanigslijck te remonstreeren, dat sij niet alleen voor het stoute bestaen en die 

groote importuniteijten haerer Heeren Broederen op het hochste verwondert, maer oock voor 

die geledene affronten seer misnoeght sijn, want het is sulx dat bovengemelte Juffer A.C. van 

Heiden haer hebbe ondertrout aen gemelte Z. van Zoutlandt, beijde voornemens om hun 

omsigh inden Echten staet te begeven, tot welcks ondertrouwe niet allenigh dese contrahenten 

reciproquels consent hebben gedragen maer oock selfs die Ovangere van Heijden haeres 

Juffer A.C. van Heijden vrouw moeders oock sodanigh dat gemelte Oovagere nae rijpe 

deliberatie niet alleene die sponsalien hebbe geratificeert maer oock op t’versoeck van de 

ondertrouden. Monsigneur Charpentier sulx gecommuniceert ende versoght die 
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ondertrouwden t’ willen inschrijven alles naecktelijck en breder uijt die annexe acte te sijn, 

waer uijt genochsaem consteert, dat voorgenoimene houwelijck niet, ofte kennisse van 

vrinden (waer van meergemelte Ovagere, die principaelst ja oock die eenichste in desen is 

wiens consent soude worden gerequireert) sij angevangen oock voor geen onbedacht en 

onordentelijck voornemen tegens Landtrechte stridende kan gereputeert worden, gelijck die 

Heeren haere Broederen perperam allegeren; geconsidereert dit voornemen is geschijt, 

tusschen meerder jarigen, **[idqe consensu matris cujus certo diffensus non aliter locum 

haberet quam si justas diffentiendi causus Magistratui cais metermonialibus commiso 

proferatur q si non apareant aut sustenatio ad id tempore citata n compareat, ut in juste 

rejiciuntur, aut illius absentia et negliqentia pro tacito consensu reputatur, matrimonij 

consummandi licentia] data Lantrechte van Overijsel p. 2 tit 1. (paragraaf) 5. Stadrecht van 

Deventer p 3 aut 9 tit 1. 

In voegen niet apprehendibel is, dat buiten die moeder jemandt ter werelt bevoecht is 

soodanen geoorloftden en in geenen dele contra leges stridende voornemen, te resisteren; te 

minder om dat meer gemelte moeijer het selve al noch ratificeert ende approbeert onder wens 

ende verlangen, dat die angevangene proclamatien wederom moegen voortgaen ende het 

voorgenomene houwelijck voltrocken werden, dewile dan alle reschripten ofte 

appunctementen werden verleent onder dese clausule, si preces veritate nitantur. Soo 

versoeckt supplianten onderdanich dat voor Edele Hooghachtbare voor naerder ordere 

belijven te ordonneren ende te verstaen, dat die aengevangene proclamatien tusschen 

dickgemelte supplianten van de Franse kercke alhier, alwaer dieselve sijn angevangen weder 

om voortganck moegen gewinnen op dat het voorgenomen houwelijck solemniter en 

Christelijck moege worden geperfecteert. 

Twelck vastelijck vertrouwende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt der Stadt Campen verstaen dat die proclamatien 

tusschen Seger van Soutlandt ende Juffer Agnis Catharina van Heiden haer voortganck sullen 

moegen nemen, op soodane plaetsen als naer ordere van de Kercke behoerlijck is. Sie actum 

in sonatu den 5 November 1670. 

 
**[ Dit is een verschrikkelijk verwarde tekst in slecht Latijn, hierbij de vertaling, maar het viel mij niet mee de 

tekst helemaal te ontcijferen en er iets van te maken, en geef hier mijn vertaling voor beter. Bij benadering staat 

er, voor zover ik begrijp: En dat wil zeggen, door de stellige instemming van haar moeder is er geen ruimte 

voor onenigheid behalve wanneer men bij de magistraat die hen in het huwelijk heeft verbonden geldige redenen 

van afkeuring aanvoert, en als die niet duidelijk zijn, treedt ofwel uitstel in dat hiertoe tijdelijk wordt ingesteld 

opdat zij (die redenen) terecht verworpen worden, ofwel de afwezigheid en verwaarlozing daarvan wordt als 

stilzwijgende instemming beschouwd, nu er toestemming is gegeven om het huwelijk te consumeren. Het 

was wel een leuke puzzel, Riemer Roukema. 

 

 

3. Den 5 9(No)vember 1670, fol.3vo. 

Opte requeste van de vrenden van zaliger Jaques Willemsen Bladt, versoeckende desselfs 

boedel onder beneficie van inventaris te moegen antasten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen die vrenden van Jaques Willemsen Bladt 

om desselfs boedel onder benefici van inventaris te moegen antasten, mits dat sij twe van de 

grootste creditoren haer sullen assumeren. 

 
[In marge]: De 21 November 1670. Sijn uijtte crediteuren hier toe geauthoriseert Gerrit Meeussen Schinckel en 

Lubbert Blat. 

 

 

4. Den 10 Novemb(er) 1670, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Trientien Claas weduwe van Jurrien Steerman uijt deser Stadts  
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Ecclesiastique camer van de Heere Willem de Voogt begunstigt met 10 caroli guldens eens. 

 

 

5. Den 16 Novemb(er) 1670, fol.3vo. 

Opte acte van uijtcoop door de mombaren van wijlen Doctor Johan Veens onmondige 

kinderen, en Johan Daemen, luijdende van woort tot woort als volgt. 

Opte dach en dato ondergeschreven isse tusschen Cornelis Veen Med. Dr. H. Woltersen 

J.U.Dr. en Dirck Meijer als mombaren over de kinderen van wijlen Joncker Johan Veen ter 

eenre, en Johan Daemen geassisteert met Roeloff Lambertsen Eeckholt, op believen en 

approbatie van eenen Hoochachbaren Magistraet van dese Stadt, en wettelijck uijtcoop ofte 

accoort gecelibreert, wegents het versterff van zaliger Jan Veen, soo op Jan Daemen als 

getrout aen  Femmigien Veen, sijnde des overledenen halve suster, eerstelijck voor een seste 

part was gedevolveert, ende daer naer door de doot van noch een halve broeder met naemen 

Roeloff Veen, sijn versterff voor een vijffde part, op voorschreven Jan Daemen was 

gedevolveert, en sulx in manieren naerbeschreven; Eerstelick naer dat parthijen rijpelijck den 

staet der overledene goederen en schulden hadden geexamineert, soo hebben de voorschreven 

mombaren, eens voor all, aen voorschreven Jan Daemen belooft uitte keren, een summa van 

500 caroli guldens, waer mede sij van de voornoemte successie der voorschreven halve 

broeders affstant doet, en belooft geen vordere actie ofte praetensie hoedaenig, en uijt wat 

hoofde, die oock soude mogen wesen meer te reserveren, maer van dieselvige expressen 

renuncieert. Jn oiconde der waerheijt hebben wedersijdts contrahenten onderteijckent. Actu 

Campen den 16 November 1670. 

Was geteijckent: Jan Daemen: C. Veen Medisch Doctor; H.Wolffsen Dr.; Roeloff Eeckholt; 

Dirck Meijer 1670. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt dese nevents staende acte van transactie en uijtcoop 

hebbende doorsien en geexamineert, hebben dieselve prout jacet geapprobeert en geratificeert, 

is bij die geapprobeert en geratificeert wordt cracht deses. 

 

 

6. Den 24 Novemb(er) 1670, fol.4vo. 

Hebben Schepenen en Raedt aen Petrus Moock op desselfe versoeck, voor de tijt van 4 iaren 

tot sijne studien iaerlix toegelegt hondert en vijfftich caroli guldens waer van het eerste halve 

iaer op Paeschen 1671 sal sijn vervallen tot laste van deser Stadts Ecclesiastique camer ende 

alsoo van halff iaer tot halff iaer tot expiratie vande 4 jaeren continueren te vervallen. 

 

 

7. Den 26 Novemb(er) 1670, fol.4vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van saelige Burgemeester Albert van der Hel voor 

huijshuijre uijt der Stadt Campens ecclesiastique goederen jaerlix toegelegt 50 goltguldens, 

waer van het eerste jaer op aenstaende Michaeli 1671 sal sijn vervallen. 

 

 

8. Den 3 December 1670, fol.4vo. 

Opte requeste van Hendrick Cornelissen Schutter versoeckende een kleijn subsidium in sijn 

armoede. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppleant met 10 caroli guldens eens 

uijt die Ecclesiastique camer van de Heer P. Eeckholt. 
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9. Idem [3 December 1670], fol.4vo. 

Op de requeste van Hendrickien Dircks voorsoeckede voor haer dochters kindt een subsidium.  

Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen suppleante uijt de Heer P. Eeckholts camer 

met 10 caroli guldens eens. 

 

 

10. Den 8 December 1670, fol.5. 

Ter vergaederinge van Burgemeesteren, Schepenen en Raedt door de Kerckmeesteren van  

t’ Geesten Gasthuijs, Johan Carsten van t’Engbert, en Johan Dirxen van de Wende, sijnde  

gedaen vertonen seeckeren coopcedule, bij welcke dieselve, aen Henrick de Jonge, met  

kennisse der Heeren Provisoren, hadden vercoft seecker huijsinge, bij de Cruijttoorn op de 

Burgel, tusschen Rutger Jansen en Jan Berentsen ter andere sijde gelegen, mits dat die 

daervoor aen t’ Gasthuijs huijs soude uijtkeren terstont hondert caroli guldens, en dan iaerlix  

7 guldens, 10 stuijvers, 0 penningen te lossen met hondert vijftich caroli guldens, is naer 

deliberatie dieselve coop geapprobeert. 

 

Mede geexamineert seecker bij den Advocaet Paulus Bernhardts opgestelde reeckeninge, van 

verschot en verdient salaris, in saecken van die gevoerde proceduire voor de (monterende) 

rente, tegen Joncker van Hattum cum suis, is goetgevonden sijn Edele daer over te 

remunereren met twee hondert goltguldens, te betaelen uijtte penningen, te procederen uijt het 

daer over gemaeckt accoort met Joncker de Pottere. 

 

 

11. Den 10 December 1670, fol.5vo. 

Is Jan Arents Cipier, wegents ordinaris gedaene moeijte in t’ verplegen van Claes van Dette, 

begunstigt met 12 caroli guldens, uijtte Stadts caemer van de Heeren H. Vriese en 

Hardenberg. 

 

 

12. Den 19 December 1670, fol.5vo. 

Opte requeste van de Kerckmeesters van t’ Geertruiden en Catharinen Gasthuis versoeckende 

daer bij daer haer Achtbaere beliefden te approberen de vercoopinge van seeckere 

Vergaderinge aen Mr. Jan deser Stads timmerman wesende vercoft binnen dese Stadt Achter 

de Nieuwe Muire tegen over de brouwerie de Witte Lelije gelegen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberende den coop van de Vergaderinge 

bovengemelt, authoriserende dienvolgents de respective Heeren Kerckmeesteren van  

t’ Geertruiden en Catharinen Gasthuis, om naer effective betalinge der cooppenningen, aen 

den cooper behoorlijck transport en overdracht te doen. 

 
[In marge]: Zie Apostille 1664, 8 April. 
 

 

 

13. Idem [19 December 1670], fol.6. 

Op het request van Joncker Gerrit Voorne neef van saelige Juffer Josina van Teillingen, daer 

bij versoeckende consent, om de boedel van sijn nichte voorschreven onder benefcie van 

inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren d’ Edele Engbert van der Pijl ende  

d’ Edele Laurents Sluijter, secretaris om nevents des supplianten te mogen opstellen een staet 

en inventaris van de goederen bij saelige Juffer Josina van Teilingen naergelaten, ende 

dieselve tot de compste der vrienden te bewaren. 



Pagina 11 van 154 

14. Den 17 December 1670, fol.6. 

Opte requeste van Jacob Janssen, uijt dese Stadt sijnde gebannen, versoeckende voor eenigen 

tijt weder te mogen incomen, om den boedel van sijn moeder, sijnde versturven, te helpen 

redden. 

Was geapost:  Op dit versoeck can niet worden gedisponeert maer wordt der suppliants 

huijsvrou geauthoriseert, om de goederen van dese erffenis heer te comen, voor haer man te 

mogen ontfangen. 

 

 

15. Den 24 Decemb(er) 1670, fol.6vo. 

Op het requeste van Mettien Aelts weduwe van wijlen Hertgert Janssen versoeckende dat haer 

achtbaeren haere suppliantinne uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer, vermits haer soberen 

staet, voor de tijdt haeres levents off provisionelijck voor eenige jaren beliefden te 

subsidieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante voor de laeste mael uijt deser 

Stadts Ecclesiastique Camer van de Heer Burgermeester Eeckholt met vijffentwintch caroli 

guldens. 

 

 

16. Den 9 Jan(uarij) 1671, fol.6vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jannichien van der Straeten uijt deser Stadts Ecclesiastique 

Camer vande Heere Camener Eeckholt begunstigt met 10 caroli guldens eens. 

 

 

17. Eodem dies [9 Januarij 1671], fol.6vo. 

Verthonen met behoirlicke reverentie de Gildemeesteren van ’t Drapiers Gilde, hoedat haar 

Gilde veele costen ende lasten te dragen heeft, ende daar tegens weijnigh ten proffijte van  

t’ Gilde compt te vervallen, uijt oirsaacke van de slapheijt van de neringe ende kanteringe, 

weijnigh Gildebroeders een tijdtlanck herwaerts sijn geweest, die het Gilde gewonnen hebben, 

waar over het gemelte Gilde onder haar goetgevonden heeft, dat wanneer jemandt onder  

t’ Gilde behoirende, mocht comen te sterven, sijnde een olde doode dat sij daar van ten 

proffijte van t’ Gilde sullen genieten 1 gulden 10 stuijvers, ende van een kindt offte jonger 

doode 15 stuijvers dogh alsoo sulx, bij haar geen effect can sorteren, ten sij U Wel Edele 

Hoogagtbare t’ selver gelieven te approberen ende niet een articul in haar Gildebrieff te laten 

insereren waar over supplianten in opgedachte qualiteijt haar dan addresseren tot U Wel Edele 

Hoogagtbare seer onderdanighlijck versouckende, dat U Wel Edele Hoogagtbare haer 

gelieven te accorderen, ende in haar Gildebrieff, tot conserratie van haar Gilde te insereren, 

ende met een articul te laten teeckenen, dat sij als boven gespecificeert van ijder persoon 

onder haar Gilde behoirende, bij affsterven, sijnde een olde doode sullen moegen voor haar 

Gilde een gulden 10 stuijvers genieten, ende voorts van een kindt, ofte jonger doode 15 

stuijvers. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden hebben supplianten dit haar versouck ende sulx te 

behoeve ende proffijte van t’ Gilde geaccordeert ende toe gestaan. 

 

 

18. Den 23 Jan(uarij) 1671, fol.7vo. 

Op het request van de Bedienaren der Noodtdruftigen Armen deser Stadt, versoeckende dat 

haer Achtbare beliefden te approberen de coop van seecker huisien door het overlijden van 2 

kinderen van Jan Heimerichsen aen den Armen versturven in den Hagen staende bij het huis 
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het Scheepien genaemt sijnde bouvellich. Is aen Geertien Martens vercoft voor een somma 

van hondert 50 caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt den inhout van desen requeste gelesen ende 

geexamineert hebbende, laten haer den ingegane coop van t’ huisien in desen gemelt 

welgevalle, authoriserende vorders de respective Bedienaren der Noodtdruftigen Armen, om, 

naer effective voldoeninge der cooppenningen aen coopersche behoorlijck transport ende 

overdracht te doen. 

 

 

19. Den 26 dito (Januarij 1671), fol.7vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de Heer Camener Wilhelm de Voocht geordonneert, om aen  

Wijcher van Russel wegen(s) een gemaeckt glas met het wapen der Stadt Campen geset in het 

Weeshuis der Stadt Hasselt te betalen 22 caroli guldens. 

 

 

20. Den 26 dito (Januarij 1671), fol.7vo. 

Op het request van de Gildebroeders van het Timmermans Gilde, versoeckende dat geene 

olde botter tonnen hier niet gemaeckt hier mochten ingebracht ende verkoft worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat nimant eenige olde botter vaten alhier sal 

mogen invo(e)ren ofte inbrengen ende verkoopen, die hier niet gemaeckt sijn, bij verbeurte 

van dieselve vaten ende een poene van 10 Stadts ponden ten behoeve van het Gilde. 

 

 

21. Den 4 Febr(uarij) 1671, fol.8. 

Opte requeste van Willem Cornelissen, ruijter, versoeckende dat het arrest, t’ welck Henrick 

Meijer, uijt oorsaeck van meijsterloon, op sijn tractament, tegen Stadtregt, als sijnde alhier 

een inwoonder gedaen, van hem mogt werden cost en schadeloos affgedaen. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat Henrick Meijer dit arrest costen en schadeloos sal hebben 

af te doen, wordende hem Meijer voorbeholden sijn actie naer Stadtrecht tegen den suppliant 

te mogen vervolgen. 

 

 

22. Den 7 Febr(uarij) 1671, fol.8. 

Opte requeste van Wolter Jurriaensen Ridder. Versouckende seecker leedige plaets tussen sijn 

getimmer ende de poorte achter de Nieuwe Muire tegen over sijne behuijsinge te mogen 

timmeren. 

Was geapost:  Scepenen ende Raaden hebben den suppliant geaccordeert ende toegestaan, 

om die plaats aan de Stadts Muijr, tussen sijn getimmer ende de poorte nogh ledigh staande, 

tot aan de boogh van deselve te mogen betimmeren. 

 

 

23.  Den 7 Febr(uarij) 1671, fol.8vo. 

Op ’t request van Geesien Werners versoeckende, also haer uijt de Camer van  den 

Burgermeester Johan Wijnties was competerende een somma van sevendertich caroli guldens 

14 stuijvers en daer op bij haer ontfangen was elff caroli guldens, dit haer Achtbare beliefden 

te ordonneren waer haer resterende penningen soude connen ontfangen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de heere Camener Wilhelm de Voocht, om 

uijt het overschot van sijn Ecclesiastique Camer de Anno 1668 aen Geertien Wernars voor 

reeckeninge van deser Stadts Ecclesiastique Camer de Anno 1651 te betalen ses guldens 14 

stuijvers, door dien sij in deselve Camer de Anno 1651 schuldich was gebleven 20 guldens  
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waer mede haere praetense schult affgedaen sal sijn. 

 

 

24. Den 23 Febr(uarij) 1671, fol.8vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt voot t’ maecken en setten van een glas met deser Stadtswapen 

in t’ Kinderhuis der Stadt Swoll uijt deser Stadts Ecclesiastique Camer van de heer Camener 

Peter Eeckholt geordonneert te betalen 20 caroli guldens. 

 

 

25. Den 8 Martij 1671, fol.9. 

Hebben Schepenen en Raedt tot opbou van een Grieksche Kercke in t’ Eilant Pathmos aen 

Daniel Cartrensis uijt d’ Ecclesiastrique Camer van de heer Burgermeester Eeckholt gegeven 

6 Rijxdalers. 

 

 

26. Den 23 Martij 1671, fol.9. 

Op de requeste van de mombaren van Cornelis van Dijck, soon van wijlen Gerrit Jansen van 

Dijck, die gecomen is tot den ouderdom van 22 jaeren ende nog onder de macht van sijn 

vooghden Gerrit Eckelboom, Laurentius Heijdanus, Conrector. Ende Lambert Jansen Leeuw 

gestelt sijn, versouckende de voorschreven mombaren ende den suppliant dat hem veniam 

aetatis mochte werden vergunt, om sijn goederen te administreren ende Eeck coopmanschap 

te doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hier over hebbende gehoort der supplianten mombaren, 

wegents haer pupil gegevene goede getuichenisse, hebben hem veniam aetatis toe gestaan, 

gelijck hem die wordt toe gestaan cracht deses. 

 

 

27. Den 28 Martij 1671, fol.9vo. 

Opte requeste van Jan Ligger ende Jan Rhijnvisch curatoren over Roeloff van Wesel 

desolaten boedel remonstrerende dat eenige crediteuren uijt de voorzeijde boedel eenige 

goederen viae facti hebben doen haelen, supplianten versoecken dat de onthaelde goederen 

wederom in den boedel mooghen worden gebracht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, ordonneren dat de onthaelde goederen, uijt den 

desolaten boedel van Roeloff van Wesel door de personen in desen requeste gemelt 

ondernomen, daar wederom sullen werden ingebracht, voor behoudens een ijder der 

crediteuren sijn regt van praeferentie en concurrentie. 

 

 

28. Den 4 April 1671, fol.9vo. 

Opte requeste van Hermen Luicksen Veltcamp, versoeckende, dat hem, uijt de penningen van 

Juffer Lucretia van Teijlingens naergelatene boedel, door de Heer Secretaris Sluijter en 

Engbert van der Pijl als curatoren sodaene 223 guldens, 14 stuijvers, 0 penningen als hem 

wegents costpenningen en anderts competeren. 

Was geapost:  Suppliant sal sich in desen hebben te reguleren naer Stadtrecht. 

 

 

29. Den 7 April 1671, fol.10. 

Is tot het stellen van een glas in de Kercke van Wije, mits dat werde gedaen op sijn 

behoorlicken rang, bij Schepenen en Raedt geaccordeert een summa van dertig caroli guldens. 
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30. Den 25 April 1671, fol.10. 

Op die requeste van Jan Sommen en Dirck Clasen erfgenamen van zaliger Judick Herms 

weduwe Avercamps, versoeckende, dat vijerhondert caroli guldens staende onder de weduwe 

van zaliger Dirck van der Ketten, doer haer tot betalinge van seecker aencoop van landt van 

die Heer Ripperda moegen gelichtet worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat die vijerhondert caroli gulden die onder 

die weduwe van zaliger Dirck van der Ketten sijn berustende, door die erfgenamen van 

zaliger Judick Herms weduwe Avercamps sullen moogen gelichtet ende ontfangen worden, 

ende dat Jurrian Laurensen Richter als borge, waer toe hij hem heeft ingelaten sal verblijven 

om die opdraghts brijef van de gekofte landerien, waer toe dese penningen sullen 

geimploijeert worden, weder in sijn handen sal worden gestelt, ten profijte van den boedel van 

Judick Avercamps. 

 

 

31. Den 5 Maij 1671, fol.10vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt verstaen, dat bij haer te halff jaer subsidis, het welcke de soon 

van saelige Jacobus Plancius ad studia was toegelecht in ’t  welcke deselve tot het 

predickampt is beroepen uijt deser Stadts Ecclesiastique goederen sal worden gevolgt. 

 

 

32. Den 24 Junij 1671, fol.10vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt op het request van de pachters van deser Stadts ende 

Lantschape Wage geappostileert: 

Schepenen ende Raedt geexamineert hebbende de contenu van desen requste ende daer op 

gehoort het rapport van de Heer Burgermeester Wilhelm de Voocht, over de saecken voor 

deses hebbende gevaceert, verstaen dat de slachters ende andere slijters van de bij haer 

gecofte verckens, keese ende andere waren, en gros bij haer gecoft, aen de importeuren van de 

Wage volgent ordonnatie van dien gehouden sullen sijn het Wage gelt te betalen. 

 

 

33. Den 14 Julij 1671, fol.10vo. 

Opte remonstrantie van Joncker Cornelius Helmich Wolffsen J:U:Dr. en Dirck Meijer te 

kennen gevende, dat sij als mombaeren van wijlen Joncker Johan Veens naergelatene 

kinderen tot betaelinge van schulden, aen Jan Ariaensen Broeckman hadden vercoft een halve 

Twijchweert in de Oosterholtsche Stege gelegen, waervan cooper de wederhelfte toebehort, 

voor elffhondert caroli guldens, hebben Burgermeesters, Schepenen ende Raedt sodaene 

vercopinge geapprobeert en geratificeert. 

 

 

34. Den 17 Julij 1671, fol.11. 

Opte requeste van Mr. Olivier Martena, remonstrerende dat hij van verscheijden werdende 

versogt, om hare kinderen van den steen te snijden, hij van voornemens was hem van 

onpartijdige doctoren te laten examineren, en promoveren, met versoeck, dat Schepenen ende 

Raedt hem bij apostil wilde verseeckeren, dat hij in sulcken, alhier tot de operatie ende cure 

soude werden toegelaten. 

Was geapost:  Wanneer de suppliant behoorlijcke acte van examen en promotie uijtbrengt, 

sal dieselve worden toegelaten, alhier de operatie te mogen doen. 
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35. Den 17 Julij 1671, fol.11vo. 

Opte requeste vande Brouweren als inpost meesters vande bieren behelsende seecker accoort 

tussen haer opgericht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt sullen supplianten bij het onder haer opgerichte ende 

beteckent accoort soeckente mainteneren. 

 

 

36. Den 14 Julij 1671, fol.11vo. 

Opte requeste van Rutger van Breda, Pijeter Olican ende Rutger Erckelens, mombaren over  

zaligen Gerrit van Loos onmondige naargelatene kinderen, versoeckende authorisatie van 

eenige vaste goederen haar pupillen aangestorven te mogen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raaden, authoriseren de mombaren in desen requeste gemelt 

om met ende nevents de andere mede erffgenamen, haar pupillen bij t’ overlijden van Evert 

van Loo, aangestorvene vaste goederen ende landerijen te moegen vercoopen, ende naar 

gedane vercoopinge daar van behoirlijcke cessie ende overdracht te doen, als mede in specie 

van seecker brouwerije, binnen den Stadt Elburgh staande albereets vercoft, sullende 

immiddels de penningen, soo van de goederen werden comen te procederen, soo lange onder 

de voorschreven mombaren verblijven ter tijd gedisponeert, soo ende als naar rechten 

bevonden sal worden te behoren. 

 

 

37. Den 24 Julij 1671, fol.12. 

Opte requeste van Dieuwertien Jans weduwe van zalige Roeloff Janssen, remonstrerende dat 

haeren eheman anen sijn voorkinderen, nu bij den armen wordende verpleegt, hebben 

bewesen vijfthijn caroli gulden welcke sij is onmagtich om te voldoen, ten ware dat haer 

beide, daer voor werde vercoft, versoeckende derhalven remissie. 

Was geapost:  Hierop gehoort het berigt van de armenbedienaren, worden suppliantinne ten 

aensien van haere armoede, dese bewesene vijfthijn caroli gulden van haer overledene 

eheman aen sijne voorkinderen, geremitteert. 

 

 

38. Ongedateerd. Fol.12vo. 

Opte requeste van Berent Cattoli van Nimwegen, remonstrerende dat voor sijn moeije 

Grietien Berents Bilderbeeck, mede erffgenamen van zalige Mr. Jan Berentsen Bilderbeecq, 

alhier op de cooppenningen van het huijs de 3 Mollen door de quota haerer erffenis waeren 

resterende gebleven 258 caroli gulden, waer van nu sijn verlopen 8 jaeren interesse, en alsoo 

dieselve Grietien Berents voor ongeveer 30 jaeren naer Vranckrijck was getrocken, sonder dat 

men van haer eenige andere tijding als in ’t eerste jaer naer haer vertreck heeft verkregen sulx 

men niet en weet off sij levendig off doot is, versogt suppliant dat hem mogt werden 

toegestaen, dese resterende cooppenningen voor hem en sijne mede erffgenaemen, onder 

cautie te mogen lichten. 

Was geapost:  Wanneer suppliant voor dese portie erffenisse genoegsaeme cautie compt te 

stellen, wordt denselven toegestaen dese resterende coopenningen te mogen lighten. 

 

Eodem die de borgstellinge gedaen, gelijck te ersien int boeck van bekentenissen op den naem 

van Cornelis Geurtsen  : 

 

 

39. Den 17 Julij 1671, fol.13. 

Schepenen en Raadt, hebben Albert Henrixen in plaats van Willem Adriaensen  
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tegenwoordigh sleeper sijnde geauthoriseert, gelijck hij geauthoriseert wordt mitz desen, tot 

het opdragen van turff, soo in den haven bij de buijten luijden wordt gecoft, ende aldaar op 

wagens geladen ende haar alsoo thuijs gebracht. 

 

 

40. Den 31 Julij 1671, fol.13vo. 

Opt den requeste van Jannigien van der Straten versoeckende een subsidium uijt die 

Ecclesiastique Camer deser Stadt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met tijn caroli guldens eens. 

 

 

41. Den 14 Augusti 1671, fol.13vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt uijt deser Stadts Ecclesiastique camer van den Heer 

Burgermeester Eeckholt, tot het maecken en setten van een glas met het wapen deser Stadt in 

de Kercke tot Nijleussen vereert 30 caroli guldens. 

 

 

42. Den 15 Augusti 1671, fol.13vo. 

Opte requeste van de Heeren Jacob van Ingen Capitein, en Johan Schaffer mombaeren van het 

onmondige kint van zalighe Joncker Celiman Witten remonstrerende, dat sij tot reddinge van 

den boedels schulden, nootsaeckelick eenige vaste goederen moeten te gelde maecken, 

versoeckende authorisatie, om sig dien einde te mogen vercopen, de helfte van 15 ½ Morgen 

landts in de Arckemeen gelegen, en dan noch het derdepart van 4 erven in Oosterwolde, waer 

toe bereets approbatie van de Drost van Veluwen was. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt de redenen tot dese vercopinge naerder hebbende doen 

innemen, authoriseren de remonstranten de helfte van de 16 halve morgens inde Arckemeen 

ende het derdepart inde vier erven in Oosterwolde te vercopen. 

 

 

43. Den 19 Augusti 1671, fol.14. 

Opte requeste van Dirck Ewaus Engelsman remonstrerende, dat hij wegents sijn zalighe vrou 

solde sijn naeste erffgenaemen van zalighe Barbara Iepsen, off Brahe, versoeckende een 

liberal don(atie) uijt haer erffenis. 

Was geapost:  Can hier op niet worden gedesponeert, door dien den suppliant van alle sijn 

pretensien, soo hij op desen boedel gehadt heeft, den 26 Martij 1667 is voldaen. 

 

 

44. Den 29 Augusti 1671, fol.14vo. 

Opte requeste van Willem Janssen van den Berg, versoeckende mette bedieninge van de 

Amsterdammer brieven te bestellen, in plaets van de overleden Jan Nest werden begunstigt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant, met het vacante brieven 

dragers ampt, op de proffijten daer toe staende, mits dat de weduwe van den ouden Jan Nest, 

haer leven geduirende de halve proffijten sal blijven genieten. En sal hier op den eedt hebben 

te praesteren. 

 

 

45. Den 19 Sept(ember) 1671, fol.14vo. 

Opte requeste van Peter de Gieter versoeckende, dat hem mochte werden toegelaten, sijn 

onderhebbende brandewijn, naer expiratie vande tijt bij t’ placcaet, van haer Hoogh 

Mogenden gestatueert, te mogen vercopen. 
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Was geapost: Hierin can niet worden getreden. 

 

 

46 Den 6 October 1671, fol.15. 

Op het voorstel van de Curatoren van Roeloff van Wesels boedel, is verstaen, dat van de 

penningen van de vercofte goederen geprocedeert, bij provisie sullen werden betaelt de 

dootschulden, ende huijs huir, sullende de rest werden gelegt in het Geregte om daer op, naer 

verloop van iaer en dag, te werden gedisponeert naer Stadtregt. 

 

 

47. Ongedateerd, fol.15. 

Opte tequeste van Henrick Jochums versoeckende te mogen werden begunstigt mette cost in 

een der Gasthuijsen. 

Was geapost: Wordt begunstigt mette cost in t’ Geesten Gasthuijs, mits dat hij op ordre 

van de Kerckmeesters sich sal laten gebruicken in alle saecken, daer en in sulcker voegen, als 

deselve sullen goetvinden. 

 

 

48. Ongedateerd, fol.15vo. 

Opte requeste van de weduwe van Do. Jacobus Plancius versoeckende dat bij avancement van 

haer van haer tweede soon, met de 75 guldens iaerlix, denselvs haeren loon tot sijn studiae 

toegelegt, moeste werden begunstigt. 

Was geapost:  Wanneer des suppliantinnen tweede soon sal sijn geavanceert, soo sal sij 

suppliantinne nog een iaer daer naer, voor haer, het subsidie ad studiae, tot 75 caroli guldens 

hebben te genieten waer mede het selve sal comen te cesseren. 

 

 

49. Den 7 Octob(er) 1671, fol.15vo. 

Opte requeste van Lubbert Thomassen van Camperveen, remonstrerende dat de dijck tot sijn 

erve gehorende, in de storm van 1669 ten eenemael was wech gelopen, en dat hij den 

ondervoet, te voren altijt bij de Stadt gemaeckt, op sijnen costen hadde herstelt, met versoeck 

daer over van vergoedinge. 

Was geapost:  Suppliant wordt over dese sijne praetensie begunstigt met 25 caroli 

guldens, te genieten in de ecclesiastique caemer van den iaere 1670. 

 

 

50. Ongedateerd, fol.16. 

Opte requeste en contrarequeste overgegeven bij Femme Meijers requeste en uijt ten naem 

van Joost van Dorsten gerequireerde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Dirck Lindenhoff tot curator, over de 

persoon en den boedel van Joost van Dorsten, sullende met toetreckinge van twee der naeste 

vrunden, d’ eene van Joost van Dorsten en d’ ander van sijn overleden huijsvrou, hebben te 

maecken een inventaris der goederen en uijt en instaende schulden, en sal hij Lindenhoff 

vervolgents den staet hebben te redden, waervoor hij hier naer gelegentheijt van saecken, tot 

erkentenis van Schepenen ende Raedt sal worden geremunereert 

 

 

51. Ongedateerd, fol.16. 

In saecken over de reddinge van den boedel van zalige Toenis Hermsen en Gerrigien Egberts, 

in leven echte luijden, en beijde alhier overleden, is verstaen dat in gevolg van het testament 
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van Toenis Hermsen voornoemt, Gerrijt Janssen Elcking, Jan Dirxen Baltus, Conraedt 

Pietersen en Gerrijt Roeloffsen, uijtten naem ende van wegen den testator sullen wesen en 

blijven geauthoriseert tot reddinge van des selffs boedel, edoch dat wegents derselffs 

overleden huijsvrouwe zalighe Gerrigien Egberts erffgenaemen, daer bij sullen werden 

geassumeert Arent Gerritssen ende Warnar Herms welcke daer toe bij Schepenen ende Raedt 

bij desen werden gemagtigt, in sulcker voegen, dat het geene bij de vier eerste, over de 

reddinge deses boedel, waer over dieselve naer gelegentheijt van saecken, tot erckentenis van 

het Gerigt sullen werden geremunereert, sal worden getrocken off genoten, sal comen tot last 

van sijns Toenis Herms erffgenaemen, en het geene bij de twee laeste insgelijxs sal worden 

genoten, het selve sal comen tot laste van de vrouwen erffgenaemen. 

 

 

52. Den 14 Octob(er) 1671, fol.16vo. 

Is aen de dochter van Christiaen Speng, Sargeant onder de Capitein Clooster toegestaen te 

mogen trecken sodaene ducaton als de meijt soo tot Secretaris Hoff heeft gewoont en nu 

onlanx is voorgegaen, tot Aeltien Harweijers in bewaeringe hadde gelaten, en sulx in 

vergoeding van sodaene twee hembden, als dieselve van haer heeft mede genomen. 

 

 

53. Den 19 October 1671, fol.17. 

Opte requeste van Jan Willems de Jonge en Isaacq Stro, mombaeren van Dirck Volckers soon 

Volcker Alberts en Jennigien Henrix, versoeckende authorisatie, om nevents andere 

erffgenaemen te vercopen seecker  gemeen huijs, alhier in Jacobisteege gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de supplianten, om uijtten naem van 

haer pupil, dit gemeene huijs nevens de andere interessenten mede te mogen vercopen, mits 

dat de penningen, voor haer pupil, daer heen sullende procederen, tot voordeel derselver 

worden belegt. 

 

 

54. Den 21 Octob(er) 1671, fol.17. 

Opte requeste van de Lt. Wilhelm Rouse door Hugo Henrix en Aper Harweijer tegen de 24 

deses bij weete sijnde geciteert, en bevreest voor meerder arrest, versocht hij tutum accessum 

et recessum. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant tutu accessum et recessum pro 

hoc termino. 

 

 

55. Ongedateerd, fol.17vo. 

Opte requeste van Joncker Henrick van Leeuendal, remonstrerende dat bij sijn vader zaligher 

sijnde gemaeckt een besloten dispositie, waer over hij was bevreest, dat geschiet tusschen 

hem en sijn kinderen soude questie mogen errijfen, om t’ welck te voorcomen, versocht 

remonstrant, dat Doc. Cornelius Veen Medich Doctor en Rudolph Hoolboom J:U:Dr. mogte 

werden geauthoriseert om de saeck ten meesten oirbaer van de kinderen te vertreden, en het 

geschil te  assopieeren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de Doctoren Cornelius Veen en 

Rudolph Hoolboom, om in desen het intereste van de kinderen waer te nemen; en op de 

gevoegelijcke wijse te vertreden. 
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56. Den 21 Novemb(er) 1671, fol.18. 

Op het request van Henrick Gerritsen en Jan Gerritsen  mombers over saelige Andries 

Buicksens nagelaten onmondige kint, daer bij remonstrerende, dat een oom van het selve kint 

deser werelt was comen t’ overlijden genaemt Jan Gerritsen Boumeister, waervan het 

voorschreven kint pro parte mede erffgenaem is, dat bevonden wort den boedel sodanich met 

schulden belast, dat alle de erffgenamen affstant gedaen hebben van den selven boedel ende 

die gelaten hebben aen Herman de Baeck medecrediteur van denselven boedel, versoeckende 

dat haer Edele Hoochachtbare t’ selve wegens het onmondige kint beliefde te accorderen en in 

woorden te erkennen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt den inhout deses requeste geexamineert hebbende, 

hebben haer het geconvenieerde wegens het pupil welgevallen laten, ende hebben derhalven  

’t selve geapprobeert. 

 

 

57. Den 14 Nov(ember) 1671, fol.18vo. 

Opte requeste van Claes Dirxen, backer remonstrerende, dat hem van t’ spoelen van sijn kint, 

van Gerrijt Hermsen linnewever competeert 12 gulden en 18 stuijvers voor een paer 

schoenen, en dat dieselve Gerrijt Hermsen naer Apeldoorn sijnde vertrocken, hij eenige 

verborgen goederen hadde aengehaelt, en met kennisse van de Heer Secretaris in der tijt, doen 

vercopen, met versoeck, dat hij daer van de voorschreven 12 guldens 18 stuijvers, en van 

noch 1 gulden 4 stuijvers van verschoten oncosten mogte ontfangen. 

Was geapost: Wordt verstaen dat dese 14 gulden 15 stuijvers 8 penningen  bij den 

suppliant van de penningen van de vercofte goederen geprocedeert uijtten Gerigte sullen 

mogen worden gelichtet onder cautie. 

 

 

58. Den 25 Novemb(er) 1671, fol.19. 

Is d’ Edele Hoochgeleerde Rijckius Ridder J:U:Dr. geconsenteert, om alhier voor het Stadt 

ende Landtgerichte als Advocaet te mogen practiseren. 

 

 

59. Dito [25 November 1671], fol.19. 

Hebben Schepenen ende Raedt Hilligien Herms weduwe van Marcus Gerritsen uijt deser 

Stadts Ecclesiastique camer van den Heer Burgermeester Eeckholt begunstigt met 10 caroli 

guldens eens. 

 

 

60. Denselfden [25 November 1671], fol.19. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe van saelige Joncker Gerrit Voorne begunstigt met 

sodane f.37 – 10 – iaerlix, als haer saelige man uijt deser Stadts Ecclesiastique goederen 

genooten heeft. 

 

 

61. Den 28 Novemb(er) 1671, fol.19. 

Hebben Schepenen ende Raedt d’ Edele en Hoochgeleerde Hermannus Nuis geconsenteert, 

om alhier voor het Stadt en Lantgerichte als Advocaet te mogen practiseren. 

 

 

62. Den 28 Novemb(er) 1671, fol.19vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Peter Taems Ecclesiastique meijer geremitteert hondert  
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caroli guldens en aen Cleis Volckers mede Ecclesiastique meijer geremitteert 30 caroli 

guldens beide eens, om die aen haere pachtpenningen te mogen corten. 

 

 

63. Den 2den  Decemb(er) 1671, fol.19vo. 

Opte requste van de Gildemeesters van t’ Linnewevers Gilde versoeckende dat haer Gilde 

mogte werden ontlast van t’ schoorsteengelt, van de schoorstenen van t’ huijs, de regiments 

caemer, haer bij Schepenen ende Raedt toegestaen. 

Was geapost: Wordt verstaen, dat om goede consideraten de supplianten in haer 

qualiteijt, voor de betaaling van dese schoorsteengelden niet en sullen worden 

aengesproocken. 

 

 

64. Ongedateerd fol.19vo. 

Opte requeste van Gerrijt Claessen momber over Hermen Claessen onmondige kint, 

versoeckende  dat het mogte werden toegestaen sodane penningen als van Gerrijt Herms hier 

overgeleven en gedistraheerde goederen waeren geprocedeert in quantum van sodaene 127 

guldens 10 stuijvers, als hij Gerrijt Herms wegents het onmondige kint onder hem had 

berustende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt  verstaen dat de suppliant in sijn qualiteijt, wegents 

sijn pupil, tot becominge van de 127 guldens, 10 stuijvers welcke onder Gerrijt Herms sijn 

berustende, en de penningen van desselffs gedistraheerde goederen in den Gerigte berustende, 

sal sijn gepraefereert. 

 

 

65. Den 2 December 1671, fol.20vo. 

Opte requeste van de respective Creditores van den boedel van zalige Berent van der Linde 

remonstrerende hoe dat wel dispuit soude connen ontstaan, tussen de voorschreven creditores 

ter eenre ende de erffgenamen van voornoemde Berent van der Linde ter andere sijde en dato 

over de testamentaire dispositie van wijlen Henrick van der Linde, daar inne bestaende off het 

versterff ende erffenisse van eenige kinderen van Berent van der Linde, op hem als vader dan 

op desselfs Creditores soude gedevolveert sijn, soo ist dat sodanigh bevreesde verschil ende 

dispuit tussen parthijen is wegh genomen, ende sij Creditoren haar om redenen ijder van haar 

achter wesen met met een tantum willen laten  vergenoegen versoucken, dat de weduwe van 

salige Heer Burgermeester Tengnegel als coperse van seecker stuck lants, de voorschreven 

erffgenamen toebehorende, moege worden geauthoriseert, om aan de eerst verwin hebbende 

Creditores haere geaccordeerde penningen onder cautie te laten. 

Was geapost: De weduwe van de Heer Burgermeester Reiner Gansneb genaemt 

Tengnegel, wordt g’ ordonneert de penningen in gevolgh het accoort aan de erffgenamen ende 

Creditoren te demanueren, en sulx onder cautie. 

 

 

66. Den 14 December 1671, fol.21. 

Hebben Schepenen ende Raadt Henrickjen Dirx begunstight met thien caroli guldens uijt de 

ecclesiastique camer van de Heer Burgermeester Peter Eeckholt te ontfangen. 

 

 

67. Den 24 December 1671, fol.21. 

Opte requeste van Henrick Wijntien ende Rutger Erckelens te kennen gevende, dat sij in den 

voorleden jaare gepachtet hebben een maethe buijten de Cellebroeders poorte gelegen, voor 
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desen bij Jan Buijsencool gebruijckt, tegenswoordigh van menonge sijn dieselve merckelijck 

met messen te verbeteren dogh sulx niet geraden vinden, om die weinige jaaren bij haae 

gepaghtet, waar over sij versoecken dat naar verloop van dese pacht jaaren, haar huijre nogh 

ten elff jaaren mogte werden verlenght. 

Was geapost: Worden de supplianten naar expiratie van haere lopende huijr jaren in de 

huijre, van nogh ses achtereenvolgende jaaren van de maethe gecontinueert mitz dat dieselve 

bij haar, volgents in den requeste gedaenen praesentatie met messe behoirlijck werde 

gebeneficeert. 

 

 

68. Den 28 December 1671, fol.21vo. 

Opte requeste van Berent Steenbergen, Rijck Janssen van de Wende ende Egbert van de 

Weert burgeren ende cooren coperen deser Stede, toe kennen gevende dat diverse schokkeren 

ende andere schipperen haar ondernemen uijt haere kaegen en schepen de gantsche weecke, 

haer ingeladen koren, met alleen bij de lasten halve lasten en quartieren, maar oock bij de 

mudden, en mindere maete vercopen, gezinelik merckelijck tot nadeel van supplianten is 

treckende, ende dat oock in de nabuirige Steden Deventer ende Swoll daar in is versien dat 

geen coren copers aldaar, de mudden en mindere maethe mogen vercoepn, als op den 

ordinaire weecklijcken mercktdagh, tot twaelff vuiren, ende daer nae niet minder als bij de 

quartieren waer over remonstranten, haer dan sijn kerende tot U Wel Edele Hooch Achtbare 

gedienstigh versoeckende dat haar achten gelieven te verstaan, dat geen vreemde schipperen 

off coopluijden, haar kooren bij de mudden en mindere maethe uijt haere schepen sullen 

mogen vercopen als op den ordinaire weeckelijcken mercktdagh tot de clock 12 vuiren en 

daar naar niet minder als bij quartieren. 

Was geapost: Schepenen ende Raaden supplianten versouck in behoirlijcken deliberatie 

geleght hebbende, verstaan dat van hen vorder geen vreemde coopluijden, ofte schipperen, 

van waar die mochten wesen, en hier ter Stede haar granen met schepen als anders, aan de 

walle ende ter merckte comen te brengen, hoedanigh die oock mogten sijn, niet als op den 

maandaeghsen ordinairis merckdagh, bij de mudden en mindere maten, bij die selve sullen 

mogen werden geventet, ofte vercoft, ende op andere dagen buijten dien voor den merckdagh 

niet minder als een quartier van een last ende sulx bij een boete van vijff goltguldens. 

 

 

69. Den 13 Jan(uarij) 1672, fol.22. 

Op ’t request van Dirck Janssen van Utrecht versoeckende, dat desselfs soon Jan van Utrecht 

moge worden geconsenteert, om de publijcque bedieninge van peilen ende ijcken met en 

sonder desselfs vader te mogen bedienen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, authoriseren des supliants soon Jan van Utrecht, dat 

hij soo wel affsonderlijck als mede met desselfs vader de publijcque functie van peilen ende 

ijcken binnen dese Stadt en derselver vrijheit sal mogen expireren en waernemen. 

 

 

70. Den 13 Jan(uarij) 1672, fol.22vo. 

Op de requeste van Mr. Jan Berentsen Coster versoeckende een weinigen jaerlix tractament 

wegens het voorleesen en singen in de Eijlander Kercke. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant voor sijn gedane noch te 

doene dienst met tijn goltguldens jaerlix uijt die Ecclesiastique Camer, ende sal het eerste jaer 

verschenen sijn op Michili 1671. 
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71. Den 10 Febr(uarij) 1672, fol.23. 

Opte requeste van Dng. Johannes van der Wende, tenderende om te hebben restitutie van 

alsodane vijfftigh caroli guldens als door groot aandringen ende instantien van het Classis, 

wegens de approbatie sijner beroepinge op het Campereijlandt heeft moeten betalen. 

Was geapost: Wordt verstaan dat de Heer Cameler der ecclesiastique goederen deser 

Stadt des tijdes in der tijdt geweest sijnde als wanneer de bevestinge van Dng. Johannes van 

de Wende predicant op het Campereijlandt is geschiet en hem van de Wende sal restitueren, 

sodaene vijffentwintigh caroli guldens als bij meer gemelte van der Wende aan het Classis 

van Campen is betaalt. 

 

 

72. Den 17 Febr(uarij) 1672, fol.23. 

Opte requeste van Jan Ibinck versoeckende in plaets van de overleden Claes Caspers, met het  

boodtampt deser Stadt te werden begunstigt. 

Was geapost: Suppliant wordt met de vacante plaetse van bode gebeneficeert, op het 

tractament en de profijten daertoe staende, waervan het begin van t’ tractament cum annexis 

sal aenvangen te lopen van Paesschen naestcomende. En tot revocatie. 

 

 

73. Ongedateerd [17 Februarij 1672], fol.23vo. 

Opte requeste van Hermannus Bogaerts versoeckende mette plaets van bode, in plaets van 

zaelige Claes Caspers te werden begunstigt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt willen suppliant voor gerecommandeert hebben 

gehouden in t’ eerst ampt, dat vacant compt te vallen, waer toe hij bequaem sal worden 

gevonden. 

 

 

74. Ongedateerd [17 Februarij 1672], fol.23vo. 

Opte requeste van Hermen Wesselts versoeckende begunstigt te werden met het draegen van 

holt en turff op het raedthuijs. 

Was geapost: Wordt begunstigt met het draegen van holt en turff op de proffijten daertoe 

staende, te beginnen met Paesschen aencomende. 

 

 

75. Ongedateerd [17 Februarij 1672], fol.23vo. 

Opte requeste van Henrick Rijcken bode versoeckende met de inmaeninge van de pacht van 

buijtendijxen landen, maten, visscherijen ende soo zaelige Claes (Caspers) de bode gehadt 

heeft. 

Was geapost: Wordt begunstigt met het inmaenen van de pagten van de pachten van de 

buijtendijckshe landen, metten aencleve van dien, soo en als het selve bij de Claes de Bode 

zaelige is bedient, en op het tractament bij hem genoten. 

 

 

76. Ongedateerd [17 Februarij 1672], fol.24. 

Opte requeste van Jan Thijssen van Werp onder major deser Stadt versoeckende mette 

woninge van Louwenpoorte, en de plaets van geweldiger te werden begunstigt. 

Was geapost: Wordt begunstigt mette woninge op de Louwenpoorte, en plaets van 

geweldiger, op de ordres daer toe staende. 

 
[In marge]: Den 28 Octob(er) 1678. Bij nader Resolutie hebben Schepenen ende Raedt desen suppliant 

begunstight met het halve huijs van wijlen Secretaris Hooghstraten. 
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77. Ongedateerd [17 Februarij 1672], fol.24. 

Voorts is Jan Arents Pottebacker, in plaets van zaelige Pieter Geleinsen begunstigt met de 

plaets van anspreecker ter begraeffenis. 

 

 

78. Den 24 Februarij 1672, fol.24vo. 

Opte requeste van Hermen Luicksen Veltkamp versoeckende dat die goederen tot sijnen huijs 

staende die erfgenamen van zalige Juffer Josina van Teilingen mochten worden verkoft ende 

daer uijt aen hem haer kostpenningen ende verschot voldaen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt authoriseren die Lourens Sluiter Secretarius ende 

Egbert van der Pijl om die goederen van de zalige Josina van Teilingen te verkoopen, ende 

aen den supplianten sijn dueghdelijck achterweesen te betalen ende te voldoen, ende mede 

alsoodane vijftigh caroli guldens als Burgermeester Jan van Harn haer in haer noot heeft 

verschoten. Sie actum in senatu sonder argelist. 

 

 

79. Den 2 Martij 1672, fol.24vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt uijt haer Edele Hoochachtbare Ecclesiastique goederen door 

de Heer Camener Eeckholt tot opbou van seecker verbrande kercke en Gasthuijs der Stadt 

Swingenborch in den Phaltz vereert vier silveren ducatons. 

 

 

80. Den 2 Martij 1672, fol.25. 

Op het request van Jan Henrixen neffens Bartholt Lubbertsen momberen over Claes Dirxen 

ende Peter Vos momberen over Bette Arents kinderen, remonstrerende hoe dat haer 

pleechkinderen mede erffgenamen sijn van saelighe Merrichien Jurriaens, dat desselfs 

naegelaten boedel en vaste goederen beswaert sijn met veele en diverse crediteuren als hier 

annex te sien, welcke schulden niet sullen connen betaelt worden, dan met vercoopinge van 

huisen en vaste goederen, t’ welcke haer niet geoorloft is te doen dan met expres consent ende 

bewilliginge van haer Edele Hoochachtbare haer tot de vercoopinge derselve beliefden te 

authoriseren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, naer examinatie van die bij desen requeste 

gevoechde redenen, authoriseren de respectieve momberen in desen requeste vermelt, om de 

huisen, bij wijlen Merrichien Jurriaens naergelaten, tot betalinge der boedelschulden ten 

meesten voordeel der onmondigen te mogen vercoopen. 

 

 

81. Den 7 Martij 1672, fol.25vo. 

Op de requeste van Joncker Arnold Rousen rentmeester van de Geestelijke goederen tot 

Oldenzeel, versoeckende, dat de Heer Crachsen Stuirman moge werden geauthoriseert, om 

met ende andere Heeren gedeputeerden in de quastie over de bedieninge van sijn rentampt, de 

remonstrant te geven een onpartijdige rechter. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat dese saeck bij de ordre gedeputeerden 

naeder sal worden geexamineert, om naer bedieninge een onpartijdige richter te geven. 

 

 

82. Ongedateerd [7 Martij 1672], fol.25vo. 

Jan Baltes en sijn huijsvrou sijn begunstigt met de bewaeringe van den Belt, op de ordres daer 

toe staende. 
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83. Den 18 Martij 1672, fol.26. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot opbou van seeckere kercke tot Wickeraten uijt haer Edele 

Hoochachtbare Ecclesiastique goederen door de Heer Camener Eeckholt vereert 10 caroli 

guldens. 

 

 

84. Den 19 Martij 1672, fol.26. 

Op het request van Gerrit Stoeve versoeckende met de pijloot plaets, door het affsterven van 

Gerrit Eserinck vacant gevallen, te mogen worden begunstigt. 

Was geapost: Vermits het overlijden van Gerrit Eserinck pijloot, wort den suppliant met 

de vacant gevallen pijloots plaets weder begunstigt, en sulx op sodane tractament ende de 

profijten daer toe staende, doende daer op den eedt op het gemelte officie gearresteert. 

 

 

85. Dito [19 Martij 1672], fol.26. 

Hebben Schepenen ende Raedt den Stadts Ecclesiastique meijer Henrick Egbertsen Joncker, 

vermits d’ inbreucke der dijcken in den iaere 1669 voorgevallen, ende die daer door bij hem 

geledene schade, eens geremitteert een somma van hondert caroli guldens, waer van hij  

d’ eene helfte sal corten in de Camer van de Heer Wilhelm de Voocht de Anno 1669, ende  

d’ andere helfte in die van de door Camener Peter Eeckholt van den iare 1670. 

 

 

86. Den 23 Martij 1672, fol.26vo. 

Opte requeste van Jan Janssen, remonstrerende dat hij met sijn broeder Andries Janssen hadde 

geaccordeert, over de overdoeninge van desselffs pijloots plaetse op conditie dat hij de 

schuijte van hem soude overnemen en een kint voor een tijt te alimenteren, en dat sijn broeder 

soude trecken het verschenen iaer tractament, met versoeck, dat het selve accoort bij 

Schepenen ende Raedt moeten werden geaggrëeert, en hij suppliant in plaets van peloot 

begunstigt. 

Was geapost: Dit versoeck wordt toegestaen, en wordt Jan Janssen geauthoriseert in 

plaets van sijn broeder tot pijloot, op de ordres daer toe staende, tot wedersegge. 

 

 

87. Den 4
de

 April 1672, fol.27. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jennichien Hagedoorns out omtrent 70 jaeren uijt deser Stadts 

Ecclesiastique Camer van de heer Burgermeester Peter Eeckholt begunstigt met 10 

goltguldens eens. 

 

 

88. Den 9
de

 April 1672, fol.27. 

Opte requeste van Reeuwert Henrixen Schouwer, versoeckende voor hem en sijn vrou het 

Gasthuijs. 

Was geapost: Wordt begunstigt met thijn caroli guldens, uijtte Ecclesiastique Camer van 

de heer Burgermeester Eeckholt. 

 

 

89. Ongedateerd [9 April 1672], fol.27. 

Opte requeste van Dries Dirxen witmaecker, versoeckende vermits de indispositie van sijn 

vader, oudt over de 100 iaeren, in den dienst te mogen worden aengenomen, mits sijn vader 

sullende onderhouden, sooveel mogelijck in specie Lubbet Mol dat oock andere het  
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witmaecken werde verboden, en hem een plaets tot delven der beesten aengewesen. 

Was geapost: Suppliant wordt dit versoeck toegestaen, om dit werck binnen de jurisdictie 

deser Stadt alleen waer te nemen, sullende de dode lichamen tusschen het cleijne poortien en 

de buijten IJsseltooren, bij provisie in de gront te delven. 

 

 

90. Den 8 April 1672, fol.27vo. 

Opte requeste van Merrichien Arentsen weduwe van zalige Gerrit Arentsen Molenaer 

remonstrerende dat sij van haeren crediteuren wordt overvallen, ende vermeent den boedel 

insolvent te sijn, oversulx sij die goederen aan de crediteuren cedeert en beneficium cessionis 

versouckt, en dat vervolgens haere meule ten overstaen van Jochem Egbertsen Backer ende 

Gerrit Arentsen als twee der grootste crediteuren moge werden vercoft. 

Was geapost: Suppliante wordt beneficium cessionis geaccordeert, ende Jochem 

Egbertsen backer nevents Gerrit Arentsen als twee der grootste crediteuren geauthoriseert, om 

de halve meule cum annexis ten overstaan van het Gerigte te mogen distraheren, ende de 

penningen soo daarvan werden comen te procederen in den Gerichte over te brengen, om daar 

over te worden gedisponeert als naar Stadtrecht bevonden sal worden te behoren. 

 

 

91. Den 12 April 1672, fol.28. 

Op het request van Elisabeth Nerincx weduwe wijlen Henrick Eeckholt, daer bij 

remonstrerende, hoe dat sij door haere creditoren met middel van rechte tot betalinge van 

deselve al permissie becomen heeft, om haere goederen in t’ Oldebroeck gelegen met 

verzegelinge te beswaeren dan vermits de revernuen en opcompsten derselve goederen door 

de lege prijs der granen seer gering sijn, waer door dan de iaerlixe betalinge van de renten der 

verzegelinge beswaerlijck sal connen comen te vervallen. Versoeckende dat d’ Edele Engbert 

Sluijter ende d’ Edele Nicolaes van Wieringen mochten werden geauthoriseert, om haere 

goederen nevents haer aldaer in t’ Oldebroeck gelegen te mogen vercoopen, daer uijt de 

creditoren te voldoen, ende het superplus op interesse te beleggen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren d’ Edele Engbert Sluijter ende d’ Edele 

Nicolaes van Wieringen om wegens de kinderen van wijlen Henrick Eeckholt nevents 

desselfs moeder Juffer Elisabeth Nerincx haere goederen in t’ Oldebroeck gelegen te mogen 

vercoopen, en daer van cessie en opdracht te doen, en naer voldoeninge van der onmondigen 

moeders creditoren, het superplus ten meesten oirbaer op interest te helpen beleggen. 

 

 

92. Den 23 April 1672, fol.28vo. 

Opte reqeste van Deele Willems weduwe van zalige Bertelt Jansen Proeper remonstrerende 

dat sij een arme bedroeffde weduwe van 70 jaeren olt sij ende niet heeft waar van te leven, 

versoeckende met een penning uijt de Geestelijckheijt te mogen werden begunstight. 

Was geapost: Suppliante wordt begunstight met thien caroli guldens uijt de Geestelijcke 

camer van de heer Burgermeester Peter Eeckholt te ontfangen. 

 

 

93. Den 8 Junij 1672, fol.28vo. 

Op de requeste van de Gildemeesters van de getroude kneghten remonstrerende dat door dese 

droevige toestandt van tijden sij seer ten achteren sijn versoecken over sulx dat sij haer busse 

welcke sij van tijt tot tijt hebben versamelt egalijck onder haer mochten verdelen onder 

praesentatie dat wanneer die praessante noot over sal sijn weder jeder de busse met een 

daelder te suppleren. 
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Was geapost: Op de praesentatie hier in vervat accorderen Schepenen ende Raedt dat bij 

dese constitutie van tijden die busse onder de getroude wullenwevers kneghten te moegen 

deilen. 

 

 

94. Den 17
de

 Julij 1672, fol.29. 

Op het request van Henrick Peterssen en Willem Janssen in qualite als momberen over de vier 

onmondige kinderen van wijlen Willem Hermssen als mede van de twee onmondige kinderen, 

remonstrerende, hoe dat gemelte Willem Hermssen voor eenige dagen deser werelt was 

comen t’ overlijden, sij haer beswaert van de desselfs erffenisse pure te adieren, versoeckende 

over sulx consent, om desselfs erffenisse ten overstaen van  Arent Benier ende Helmich 

Schene als twee der grootste creditoren van den boedel deselven te mogen aenveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen in desen vermelt om de 

naegelatene boedel van Willem Hermssen hoendercremer nevents Arent Benier en Helmich 

Schene, als twee der voornaemste creditoren onde beneficie van inventaris te mogen 

aenveerden. 

 

 

95. Den 7
de

 Augusti 1672, fol.29vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt goetgevonden tot taelman aen te stellen de persoon van Denijs 

la Noy, ende dat op een tractament van 5 carolij guldens ten weeckx, waer van d’ eerste sal 

vervallen wesen aenstaende saturdach. 

 

 

96. Den 9
de

 Augusti 1672, fol.29vo. 

Op het request van Henrick Peterssen te kennen gevende dat hij een mede erffgename sij van 

saelige Judith Herms weduwe van Gerrit Gerritssen Avercamp, dat sijne mede erffgenamen 

uijt de gemeene erffhuis penningen op interessen bij apostille haer toegestaen gelichtet 

hadden een somma van 400 caroli guldens, hij suppliant bij dese becommerlijcken ende 

neeringloose tijden mede wel een somma van hondert caroli guldens op ordres interesse soude 

begeeren te hebben, doch dat Jurrien Laurents Richter, in wiens beswaer dieselve sijn, 

swaericheit maeckt die buiten consent vande haer Edele Hoochachtbare uijt te tellen. 

 

 

97. Ongedateerd  [9 Augusti 1672], fol.30. 

Versoeckt derhalven den suppliant dat haer Edele Hoochachtbare hier toe haere authorisatie 

believen te verlenen. 

Was geapost: De geinteresseerde Jan Sommen, getrout aen Geertruid Meinerts, en Dirck 

Claesen, getrout aen Jennichien Meinerts, beide nichten van saelige Judith Herms weduwe 

Avercamps, ende bij deselve gesubstitueert tot erffgenaemen van Henrick Peterssen volgens 

testament voor Schepenen der Stadt Campen in dato den 6
de

 October 1664 opgericht 

hebbende ter vergaderinge van Schepenen ende Raedt geconsenteert, dat aen Henrick 

Petersen uijt de penningen, wegens het erffhuijs van saelige Judith Herms voorschreven onder 

Jurrien Laurents Richter berustende op ordre interesse verstreckt soude mogen werden een 

capitael van hondert caroli guldens, hebben haer Edele Hoochachtbare goetgedacht mits desen 

de gemelte Jurrien Laurents Richter tot het ontrichten van gemelte somme van hondert caroli 

guldens te authoriseren. 
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98. Den 27 Augusti 1672, fol.30vo. 

Opte requeste van de Bedienaeren van den Armen, remonstrerende, dat sij aen Albert 

Coopssen tot Brunnepe hadden vercoft een oudt vervallen huijssien met een clein streeckien 

coolhoffs daerachteraen gelegen, voor 327 caroli guldens, met versoeck van approbatie sijnde 

dit vercofte met 2 cleine kinderen onlangs door t’ overlijden van Engeltien Daniels aen de 

Armen camer gecomen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt hebben naer examinatie dese coop geapprobeert, en 

geratificeert, gelijck die geapprobeert en geratificeert wordt cragt deses. 

 

 

99. Den 12 Augusti 1672, fol.30vo. 

Opte requeste van Willem Lamberts, versoeckende het vacante wagemeijstersschap, vacant 

geworden door t’ overlijden van Wijcher Lubbertsen. 

Was geapost: Suppliant wordt met de vacante plaets van Wagemeester gebeneficeert, op 

de ordres en proffijten daertoe staende, en dat tot revocatie. 

 

 

100. Ongedateerd  [12 Augusti 1672], fol.31. 

Opte requeste van de brouweren versoeckende dat Hermen Janssen Haen mogte worden 

begunstigt met de vacante Wagemeesters plaets. 

Was geapost: Wanneer ijets anders sal comen voor te vallen, waertoe Hermen Janssen 

Haen sal sijn bequaem, sal sijn persoon worden gehouden voor gerecommandeert. 

 

 

101. Den 16 Sept(ember) 1672, fol.31. 

Opte requeste van de pilootschipperen, remonstrerende dat sij bij dese tijt des oorlogs niet 

hebbende te verdienen sij versochten mette omsetten van mensschen, met de veerluijden van 

Seveningen van de haven tot buijten de Hagenpoort te werden begunstigt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de piloten en de veerluijden van 

Seveningen met het overvoeren van mensschen van de haven tot buijten de Hagenpoort 

genietende van ijdermensche van heen en weder brengen een oortien te saemen eens, en dat 

de veerluijden van Seveningen besorgen, dat het veer wel blijve waergenomen. 

 

 

102. Den 20 Sept(ember) 1672, fol.31vo. 

Opte requeste van Henrick Lucassen getrout aen Aeltien Dirx, remonstrerende dat sijn 

huijsvrou nevents het soontien van Grietien Dirx genaemt Henrick Peters erffgenaemen sijn 

ab intestato van Henrick Dirxen sijn vrouwen broeder, die gelooft wordt in Oostindien 

overleden te sijn, alsoo in lange iaeren daer van geen bescheijt is gecomen, en alsoo van 

dieselve eenig goet onder Arent Benier is berustende, versocht suppliant, dat hem sijn anpart, 

tegen het stellen van cautie in esentam de restituendo, mochte worden gevolgt. 

Was geapost: Wanneer de suppliant sal hebben bewesen, dat Henrick Dirxen sal sijn 

overleden, off dat hij anderts suffisante borge sal hebben gestelt, voor het geen hij van dese 

erffenisse soude comen te trecken, sal dese gedeelte erffenis hem worden gevolgt. 

 

 

103. Den 25 7tember 1672, fol.32. 

Opte requeste van de samentlijcke ossenweiders versoeckende in het verkoopen van haere 

ossenen het selvige recht, tegens die koopers als voor desen die Boeckholderen hebben 

gehadt. 
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Was geapost: Burgemeestren, Schepenen ende Raedt vergunnen de ossenweiders het 

recht van parate executie en praeferentie over en omtrent haer te vercoopene beesten, soo 

ende in dier voegen als die boeckholderen van het bestiael het selve hebben gehadt. 

 

 

104. Den 21
ste

 Septemb(er) 1672, fol.32vo. 

Op het request van Henrick Lucassen koster van de Bovenkercke, remonstrerende hoe dat bij 

dese tijts gelegenheit geen doode lichaemen van die, dewelcke in haer leven professie gedaen 

hebben van de Gereformeerde religie, inde gemelte boven kercke als mede inde broeder 

kercke begraven mogen worden, consequentlijck dat dieselve in de buiten kercke begraven 

moeten, en alsoo van sijne profijten daervan pleechende te comen gefrustineert wordt, 

versoeckende dat hij nevents de koster van de buiten kercke de halve profijten van ’t begraven 

der dooden mede mogen genieten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat de supplianten nevents de koster van 

de Buitenkercke de profijten van ’t begraven der dooden in de buiten kercke procederende 

egualijck sal hebben te profiteren en te genieten. 

 

 

105. Den 24de October 1672, fol.33. 

Quaestie sijnde gevallen tusschen de erffgenaemen van zaelige Michel Hanssen uijrwercker, 

ende bedienaeren vande noodtdruftigen armen deser Stadt, over die bij Michel Hanssen en 

sijn huijsvrou op den 29 October 1665, sijnde geweest in tijt van peste, opgerechtede ter 

lamentaire dispositie, soo is, dat naer door lesinge en examinatie van dieselve dispositie, die 

quaestie tusschen parthijen, ten overstaen van de heeren Provisoren is geassopieert en 

wechgenomen, op conditie, dat den erffgenaemen eens voorall aen de Armen deser Stadt sal 

ontrichten en uitkeren een summa van hondert goltguldens, waer mede de praetensie soo van 

het gegeven legaet, en mede het recht van fideicommissaire subsistutie casu quo ten eenemael 

sal sijn opgegeven, en gemortificeert, sullende den erffgenaemen in de andere goederen 

behouden ende besitten, vrij en sonder eenige belastinge, voor hem en sijne naecomelingen,  

t’ welck naer gehoort rapport, bij haer Edele Hoochachtbare is geaggrëeert en geapprobeert, 

gelijck het wordt geaggrëeert en geapprobeert bij dese. 

 

 

106. Den 28 Octob(er) 1672, fol.33vo. 

Op de requeste van Lisebeth Reinders ende Hendrickien Wijchers, versoeckende dat op haer 

schult op den boedel van Reijnier van Santwijck bij provisie mochte worden betaelt uijt die 

coops penningen onder Jan Hendricksen berustende een seeckre somma op rekeninge. 

Was geapost: Scheepenen ende Raedt ordonneren Jan Hendricksen om aen beide 

supplianten te betaelen uijt die bij hem berustende coops penningen jeder een somma van 

hondert caroli guldens. 

 

 

107. Den 18 November 1672, fol.33vo. 

Opte requeste van Peter Thonissen vader in het sieckenhuis te kennen gevende dat hij dagelix 

tot onderhoudinge van de siecke soldaten veel penningen is nodigh hebbende, om alle 

nootwendigheden inte copen tot dien einde alle sijne goederen  in de lombert versett, 

suppliant tegenwoordigh geen penningen meer voorhanden is hebbende, en voor 

tegenwoordigh aen gemelte huijs nodigh de somma van 78 penningen 12 stuijvers ten 

achteren is, versoeckende ende biddende over sulx dat hem wegents sijn verschult en 

moeijlijcke bedieninge de voorzchreven somma moge worden voldaen ende betaelen. 
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Was geapost: Vermitz het staet op het poinct dat de beddingen ende andere goederen 

dienen tot het verplegen van de soldaten in het sieckenhuijs sullen worden verplaatst verstaan 

Schepenen ende Raedt de helffte van 78 guldens , 12 stuijvers bij de bedienaeren van de 

Armen te moeten  worden betaelt ende de wederhelffte uijtte Stadtscamer van de heer Johan 

van Harn ende Johannes van ’t Engbert. 

 

 

108. Den 17 Nov(ember) 1672, fol.34. 

Is verstaen, dat sodaene 14 guldens, als waervoor seecker bedde gecoft onder de goederen van 

Wolff Sellener, en gedestineert, om te worden gebruickt op het Collegie, is (betaelt) uijt de  

ecclesiastique caemer van de heer Burgermeester Eeckholt sullen worden betaelt. 

 

 

109. Ongedateerd [17 November 1672], fol.34. 

Opte requeste van Beeltien Jansen weduwe van zalighe Henric Gijsbertsen, remonstrerende 

dat sij is sittende met drie kinderen, niets hebbende om van te leven, oock niet connende 

verdienen, en geen verder onderholt voor deselve weet te becomen, edogh haar kinderen 

eenigh goet van de saelige bestevader aangestorven sijnde, daar uijt sij eenigh onderhoudt van 

de momberen heeft versoght die sulx verweijgeren als daar in niet connen disponeren, sonder 

consent van Schepenen ende Raedt oversulx sij onderdanigh is versoeckende, ten einde haar 

eenige penningen mochte werden van voorzchreven goederen gevolght. 

Was geapost: Worden Gijsbert Meijer ende Hermen van der Maten momberen van 

zaelighe Henrick Gijsbertsens onmondige naargelaten kinderen geauthoriseert, om aan haar 

pupillen moeder Beeltien Jansen te betaelen een somma van dertigh caroli guldens en dat uijt 

de goederen soo de voorzchreven onmondigen wegents haar zaelighe bestevaders goederen 

Gijsbert Gerritsen aangestorven sijn. 

 

 

110. Den 24 Nov(ember) 1672, fol.34vo. 

Opte requeste van Lucas Gijssen versoeckende dat hem mogte worden toegestaen in dese 

ongelegene tijt, een iaer interesse van sodaene vierhondert caroli guldens als sijn beijde 

kinderen van sijn moeije Geertruit Lucas bij testament sijn gelegateeert. 

Was geapost: Hierop de mombaeren sijnde gehoort, wordt den suppliant geacordeert tot 

subsidie tot alimentatie van sijn kinderen, een iaer interesse van de gelegateerde vierhondert 

caroli guldens. 

 

 

111. Den 8de Decemb(er) 1672, fol.35. 

Hebben Schepenen ende Raedt op het versoeck van Hermen Wessels, soon van Wessel 

Henrix denselven veniam aetatis toegestaen. 

 

 

112. Den 15 Januarij 1673, fol.35. 

Sijn Dom. Schaffer predicant tot Wilssum en Wolter Janssen Canneman geauthoriseert tot 

curatoren over den boedel van Peter Janssen Vos, om de goederen te doen inventariseren te 

doen inventariseren en vercopen, ten einde daer op te werden geprocedeert naer Stadtrecht. 

 

 

113. Den 14 Feb(ruarij) 1673, fol.35. 

Op de requeste van Marthijnus Vrijdagh, versoeckende die schoele ende die voorsangers  
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plaetse soo bij sijn vader zaliger is bedient geworden met praesentatie om sijn onmundige 

kleine susters ende broeders door dat middel te helpen opbrengen en grootmaecken. 

Was geapost: Onder conditie in desen vermelt wordt suppliant met die schoel ende 

voorsingers plaets, door desselfs voorsingers plaets vacant geworden, op die voordelen daer 

toe staende begunstight, in vaste vertrouwen, hij die gemelte bedieninge getrou ende 

neerstigen sal waernemen, echter soo haer Achtbare in desen buiten verwachting niet mochten 

werden voldaen, willen die selve haer reserveren dese apostille, onaengesien hier naerder te 

moegen disponeren. 

 

 

114. Den 29 Martij 1673, fol.35vo. 

Opte requeste van Willem Pols, Wessel Willems ende Jan Egberts, momberen over Willem 

Hermsens kinderen, remonstrerende dat sij de boedel van haar pleeghkinderen ouderen, niet 

anders als sub beneficio inventarii souden desen aanveerden vermits deselve met vele 

schulden is beswaerdt versoeckende sulx onderdanighlick de opgemelte boedel te moegen sub 

beneficio inventarii, ende sulx ten overstaen van Thonis Helmighsen Backer, Rudolf 

Hoolboom ende Franciscus Hanius, aanveerden. 

Was geapost: Worden de supplianten geaccordeert om den boedel sub beneficio 

inventarii te aanveerden met assumptie van de Edele Thonis Helmighsen Backer, Rudolphus 

Hoolboom ende Franciscus Hanius als volmachtiger in desen requeste geexpresseert sijnde 

drie der voornaamste crediteuren, om de goederen soo mobile als immobile  in deselve sijnde 

te vercopen, deponerende de penningen daarvan procederende in judicio ad opus jus habentis. 

 

 

115. Den 14 April 1673, fol.36. 

Opte requeste van de naeste vrunden van zaelighe Henrick Stro, versoeckend derselffs boedel 

onder beneficie van inventaris te mogen aentasten, en dat daertoe twee der crediteuren als 

curatoren mochten werden greauthoriseert. 

Was geapost: Supplianten wordt geconsenteert, dese boedel van Henrick Stro onder 

beneficie van inventaris te mogen aenveerden, ende worden Gerrijt Janssen Elking en Gerrijt 

Roeloffs tot curatoren over denselven boedel geauthoriseert, om ten haeren overstaen den 

staet te worden geformeert. 

 

 

116. Den 17 April 1673, fol.36. 

Is Jan Jansen met het hooftmanschap van Seveningen cum annexis begunstight en dat op het 

tractement en de proffijten daar toe staande in plaets van Wessel Lubbertsen, en sulx bij 

provisie, en tot revocatie. 

 

 

117. Den 17 Maij 1673, fol.36vo. 

Op de requeste van de vrunden van zaelige Wessel Lubberts kinderen, versoeckende twee van 

derselve te mogen hebben in t’ Weeshuijs. 

Was geapost: Dewijl tot noch toe niet nae behoren is gebleecken, dese kinderen het recht 

van de volle burgerschap te competeren sullen derselve bij provisie van den armencaemer 

worden verpleegt, tot der tijt toe, dat van haer recht naeder soude comen te worden gedoceert. 

 
[In marge]: Zie Apostille in praemissis 4 Junij 1673 en 1 Julij 1673. 
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118. Den 21 Maij 1673, fol.36vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Gerritsen Wachter dootgraver vande Buitenkercke bij 

provisie begunstigt met de wooninge van de Bottervatspoorte, bij Wolter Meijer voor desen 

bewoont. 

 

 

119. Den 4 Junij 1673, fol.36vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Claes Lijffersen begunstigt met de vacante toeters plaetse tot 

Brunnepe op het tractament en profijten daer toe staende onder expresse conditie, wanneer 

deselve ijets extra’s ’t sij met blasen off andere tot dienst van de Stadt sal comen te doen, daer  

voor geen recognitie off belooninge sal hebben te praetenderen. 

 

 

120.  Den 4 Junij 1673, fol.37. 

Is goetgevonden ende verstaan, dat twee van de jonhste onmondige kinderen bij wijlen 

zaelige Mr. Elias Vrijdagh naargelaten uijt speciale gunst ende gratie met het weeshuijs sullen 

werden gebeneficeert. 

 

 

121. Den 4 Junij 1673, fol.37. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jacob en Egbert Wesselsen, kinderen van saelige Wessel 

Lubbertsen en Berta Wijnties met het Weeshuijs deser Stadt begunstigt. 

 

 

122. Den 5 Junij 1673, fol.37. 

Opte requeste van Evert Janssen Wijnties, versoeckende met de vacante plaets van Meester 

van de Sweepe door het overlijden van Peter de Wael opengevallen te mogen werden 

gebeneficieert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met de vacante plaets van 

Meester van de Sweepe, in plaets van den overleden Peter van de Wael, op het tractament 

daer toe staende, sullende de extra’s proffijten van de buijten en fransche kerck, tusschen hem 

en Hermen Pouwelts gemeen worden genoten. 

 

 

123. Den 16 Junij 1673, fol.37vo. 

Op het request van Engbart Brandenburch en Helmich Schene geauthoriseerde momberen 

over de kinderen van wijlen Bartholt Brandenburch, daer bij versoeckende permissie, om des 

boedel van gemelte Barthold Brandenburch ten overstaen van Jan van Arckelens en Salomon 

Brandenburch als wesende twee der principaelste creditoren onder beneficie van inventaris te 

mogen aenveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten, dat sij met assumptie van 

Jan van Arckelens en Salomon Brandenburch, twee der principaelste creditoren wesende, den 

boedel van saelige Barthold Brandenburch onder beneficie van inventaris sullen mogen 

aenveerden ende daer van den staet formeren. 

 

 

124. Den 13 Junij 1673, fol.38. 

Opte requeste van Thijman van Zutphen en Lubbert Blat, mombaren van Mr. Elias Vrijdachs 

kinderen, vertonende, dat sij haer beswaert vonden de boedel pure te aenveerden, met 

versoeck sulx te mogen doen onder beneficie van inventaris. 



Pagina 32 van 154 

Was geapost: Wordt supplianten geaccordeert, om den boedel van haer pupillen 

overleden ouders, onder beneficie van inventaris te mogen aenveerden, en sulx met assumptie 

van Egbertus Sluiter en Henrick Nijenburg, die in desen worden geauthoriseert tot curatoren, 

om ten overstaen van dieselve den inventaris te worden geformeert, en de goederen vercoft, 

ten einde daer op te worden geprocedeert naer Stadtregte. 

 

 

125. Ongedateerd [13 Junij 1673], fol.38. 

Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden hebben vermits het overlijden van Mr. Elias 

Vrijdag mettet vacante voorlesers ampt, in de tegenwoordige cleine off Fransche Kercke, 

mette Nederduitsgen Gemeinte gebeneficieert Mr. Willem Angel op het tractament daertoe 

staende, behoudende daer bij het tractament van 228 caroli guldens iaerlix soo dieselve tot 

hier toe heeft genoten, en sal sijn soone Mr. Willem Angel de ionge, van nu en hebben waer te 

nemen de schole van de Broeder Kerck, genietende het tractament oock daertoe staende naer 

dode van Mr. Willem Angel de Olde, sal het sijnvoorschreven soone vrij staen, mede te 

aenveerden den dienst van het voorlesen, mette behoudenis van de school in de broeder 

Kercke, onder het genot van die daer toe staende tractamenten, off wel hetselve verlaten, 

vermogen overtegaen in het huijs van sijn vader, om aldaer de school te continueeren 

genietende het tractament van de 228 guldens, tot hiertoe bij de vader getrocken waer mede 

den voorschreven kerckendienst met dieselve school sal vacant sijn. 

 

 

126. Den 1 Julij 1673, fol.39. 

Opte requeste van Henrick Lubbertsen versoeckende, dewijl sijn broeder Wessel Lubbertsen 

met desselfs huijsvrouw sijn comen te overlijden, ende dat 2 derselve kinderen door 

manquement van middelen met het weeshuijs sijn gebeneficeert en nogh eenige weinighe 

goederen overigh sijn welcke en proffijten van de crediteuren souden connen worden 

gedestraheert, wienshalven versoeckt werdt, dat de voorzchreven goederen ten overstaan van 

de Heeren Heijman Vriese en Doct. Helmigh Wolffsen qqa. als twee der voornaamste 

boedelscrediteuren, ten proffijte van de naast gerechtighde crediteuren mogten werden 

vercoft. 

Was geapost: Schepenen ende Raadt hebben de Heer Heijman Vriese Burgermeester 

nevents H. Wolffsen Doc. Als twee der voornaemste crediteuren, over den insolventen boedel 

bij wijlen Wessel Lubbertsen naar gelaten, tot curateuren geauthoriseert, om die nogh 

voorhanden sijnde goederen te doen inventariseren, en te distraheren de penningen daar van 

procederende ter secretarie over te brengen, om daar over naar Stadtrecht te worden 

gedisponeert. 

 

 

127. Den 27 Julij 1673, fol.39vo. 

Opte requeste van Dirck Haeck versoeckende dat hij mochte gebeneficeert worden met die 

eerste te vervallene Sleepers plaes. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen Dirck Andreesz met die eerst 

coemende ofte vacant wordende Sleepers plaes. 

 

 

128. Den 6 Augusti 1673, fol.39vo. 

Opte requeste hier naer volgende. 

Remonstrerende met schuldige onderdanigheijt doet Cornelius Veen, Dirck Meijer en Dr. 

Helmigh Wolfsen, als mombaren over de kinderen van wijlen Dr. Jan Veen, hoe dat hij qqa. 
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angekoft en met de weduwe van Dursten, Luickas van der Ketten en Engbert van de Weert 

twe erven hebben beseten twe erven op Camperveen welcke erven nu van malkanderen sijn 

gedeelt en gescheiden, soo dat twe en twe gevoeglijck bij lotinge een erve hebben gekregen 

volgens acte van lotinge hier annex, en vermits hier toe specialijck wort gerequireert decreet 

van den Edele Hoogh Achtbare soo wort versogt dat den Edele Hoogh Achtbare het selvige 

causa cognita gelijven te approberen. Alsoo Geertien Egberts weduwe wijlen Claes van 

Dursten geadsisteert met haer soonen Willem en Engbert van Dursten, Cornelis Veen, Dr. 

Helmigh Wolffsen J:U:Dr. de rato caverende voor Dirck Meijer mombaren over die 

erfgenamen van Hermen Luicksen Hoogenkamp, Luickas van der Ketten en Engbertus van 

der Weert caverende voor sijn broeder Jacob van der Weert, alle te samen erfgenamen ende 

eijgenaren van de twe erven aen die Coele Lucht gelegen, waer op die eene Lambert Dircksen 

is woenende daer bij gevoeght het Sallicker campien ende het ander arve van Willem 

Gerritsen in sijne bepalinge gelegen, soo als die van de erfgenamen van wijlen Burgemeister 

Ruitenburgh sijn aengekoft welcke voornoemde arven onder die voorschreven eijgenaren 

noch int’ gemeen en ongeschift en ongescheijden sijn liggende, met alle sijn raet en onraet, 

recht en ongerechtigheijt daer toe gehoorende, welcke gemeenschap allenthalven onlusten en 

verschillen quam te veroorsaecken; Soo ist dat die voorgemelte eijgenaeren om wijdere 

quaestien noch te nemen, geresolveert sijn, op approbatie van eenen Achtbare Magistraet die 

voorschreven beijde erven te deijlen, te weeten, dat twe en twe jeder arve, soo als het lott valt 

met sijn raet en onraet van dese tijt aen sal eewiglijck en erflijck in eijgendom hebben, mits 

dat alle verscheene en noch te verschijne pachten ende vruchten tot aenstaende Martini toe in 

gemeenschap sullen sijn en blijven, en daernae sal jeder sijn opcomsten van sijn toe te vallen 

lott hebben waer te nemen, beloovende wij onderschreven sonder eenige contradictie met ons 

toe te vallende lott ons te reden sullen holden, sonder eenighsints daer tegens te doen of laten 

geschijden, alles sonder argelist off list oirkonde der waerheijt hebben wij dese acte met onse 

onderteijckeninge bevestigt. Actum Campen den 30 Julij 1673. 

Eodem die hebben die Hooghgemelte eijgenaeren te samen gelotet, en is het erve van Lambert 

Dircksen daer bij het Sallicker Campien gecomen aen die mombaren aen die erfgenamen van 

wijlen Hermen Luickassen Hoogekamp ende Engbert van de Weert. 

Ende het erve van Willem Gerrits is bij voorschreven lootinge gecomen aen Geertien 

Eijmbers weduwe van Dursten en aen Luickas van der Ketten. 

C. Veen Med. Dr., H. Wolfsen J:U:Dr., Engbertus van de Weert de rato caverende voor sijn 

broeder. Jacob van de Weert, Luickas van der Ketten, Geertien Eijmbers weduwe van 

Dursten, Willem van Dursten, Eijmbert van Dursten. 

Was geapost: Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt approberen en avoieren die 

lotinge en deilinge bij die respective mombaren en vrenden geholden sie actum in senatu den 

6 Augusti 1673. 

 

 

129. Den 19 Augusti 1673, fol.41. 

Opte requeste van Lambert Mathijssen Hartog, als momber over Frerick Janssen onmondige 

soon van Jan Hermsen, bij wijlen Aeltien Avercamps in echte verweckt, mede erffgenaem van 

sijn zaelighe moeije, wijlen Anneken Avercamps, in haer leven huijsvrou van zaelighe Jacob 

Jacobs tot Deventer, remonstrerende, dat suppliant nevents de andere mede geinteresseerde 

erffgenaemen met die van zaelighe Jacob Jacobs voornoemt over de nalatenschap hadden 

gemaeckt een maechescheijt, van t’ welcke hij ten aensien van sijn pupil versocht approbatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raeden den inhoudt deser requeste en daerbij het 

opgerechtede maechescheijt, tusschen de erffgenaemen van Jacob Jacobs en Annichien 

Avercamps, hebbende geexamineert, hebben hetselve ten requarde van des suppliants pupil 

geapprobeert, gelijck het wordt geapprobeert cragt deses. 
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130. Ongedateerd [19 Augusti 1673], fol.41vo. 

Opte requeste van vrou Johanna Elisabeth van Ruitenburg weduwe van zaelighe Joncker 

Gerrijt Cragt Glauwe, remonstrerende dat haeren eheman voor ½ iaer intestatus et sine liberis 

sijnde verstorven, naerlatende tot sijne erffgenaeme vrou Elisabeth Glauwe nu vertrout aen 

Joncker Lucas Bruins, voor een derdepart, de kinderen van zaelighe Joncker Sijmon Glauwe 

waervan momber is Joncker Herman Knoppert, mede voor 1/3 part, wonende dese 

bovengenoemte tot Swolle, en de kinderen van wijlen Joncker Egbert Glauwe, wonende alhier 

mede voor 1/3 part, dat vrou remonstrante verscheijden reijsen, dese erffgenaemen in der 

minne heeft gesommeert, om te treden tot scheijdinge en de deilinge, waertoe niet hebbende 

connen geraecken, was sij genootsaeckt geworden, bij desen te versoecken dat bij Schepenen 

ende Raedt hier toe wordt gepraefigeert seecker termijn, en de absenten daertoe bij weete 

geciteert, en de praesenten sulx oock geinsinueert, bij gebreecke van comparitie, dat alsdan 

ijmandt werde geauthoriseert om alsdan wegentds de naerlatige de scheijdinge ende deilinge 

te doen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat de erffgenaemen van wijlen Joncker 

Gerhard Cragt Glauwe, alhier binnen de Stadt wonende, voor een gerichsdienaer, en die tot 

Swol bij weete sal worden bekent gemaeckt, dat die haer in de tijt van een maent á dato deses 

sullen hebben te vervoegen in het erffhuijs, om te doen scheijdinge ende deilinge, bij faute 

van dien sullen Schepenen ende Raedt ex officio ijmandt anderts qualificeren, om in der 

gebreeckigen plaets dese scheijdinge te effectueeren. 

 

 

131. Den 22
ste

 Augusti 1673, fol.42. 

Opte requeste van Johan Benier en Lambert van Gaelen mombaeren over de kinderen van 

zaelighe Jacob Rijxen Hosebeens onmondige kinderen, versoeckende dat dewijl der pupillen 

gelegentheijt niet en is, aen haer te houden, dat Schepenen ende Raedt haer van t’ selve 

beliefden t’ ontslaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren, dat supplianten dit erve, in haer 

qualiteijt, aen een ander sullen mogen overdoen. 

 

 

132. Den 16 Sept(ember) 1673, fol.42vo. 

Opte requeste van Juffer la Mothe versoeckende, wanneer de vrede mochte sijn herstelt, te 

mogen worden begunstigt, met de plaets van françoise maistresse. 

Was geapost: Wanneer voor Gods genadige bestieringe de vrede sal sijn herstelt, 

begunstigen Schepenen ende Raedt suppliante van nu aen alsdan te beginnen met de plaets 

van ordinairis françoise maistresse, en sulx op een raisonnabel tractament als dan te begroten. 

 

 

133. Den 16 7tember 1673, fol.43. 

Opte requeste van Dirck Cornelissen versoeckende dat hij mochte worden begunstiget met die 

schoolmeisters plaets wegens die schole van het Eijlandt bedient sijnde geweest door Jan 

Berentsen Coster. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant die schoolmeisters plaets 

van het Eijlandt, doch bij dese tijts gelegentheijt daer bij te leggen eenigen tractament als 

alleen de revenuen van de kinderen daer toe staende. 

 

 

134. Dito [16 September 1673], fol.43. 

Opte requeste van Hendrick Westerhuijsen versoeckende het kooren meter schap bedient door  
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Roelof Nessinck, ende door desselfs vertreck open geworden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supleant met die geswooren 

meeters plaetse. 

 

 

135. Den 7 Octob(er) 1673, fol.43. 

Hebben Schepenen ende Raedt de twee onmondige kinderen van saelighe Barthold  

Brandenburg met namen Jannichen en Hester Brandenburg met het Weeshuis deser Stadt  

begunstigt. 

 

 

136. Den 28/18 Octob(er) 1673, fol.43vo. 

Opte requeste van Gosen Erckelens momber over Sara Gerrits, naar gelaten dochter van 

Gerrit Borghers, remonstrerende dat voornoemte pupil bij haer moije Henrickjen Jans 

ongeveer 8 jaeren hebbe gewoont sonder daar uijt meer als 12 guldens jaarlix daarvan hebbe 

getrocken sijnde de rente van een capitael van 242 guldens versoeckt over sulx dat bij dese 

finale inquartieringe ende becomelijcke tijden een somma van 42 guldens tot alimentatie van 

sijn pupil moge aantellen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren, dat de supplianten aan de moije van 

sijn pupil sal mogen ontrichten ende betalen, in minderinge van het capitael een somma van 

42 caroli guldens. 

 

 

137. Den 6 November 1673, fol.43vo. 

Opte requeste van Jacob van de Weert remonstrerende, dat ter occasie van het overlijden van 

sijn zaelighe vader Henrick Willemsen van de Weert, ende mede van sijn zaelighe susters 

soon Hermannus van der Pijl, tusschen hem en de weduwe van zaelighe Egbert van der Pijl 

eenige quaestien over de erffenisse waeren hangende, die parthijen waeren genegen in der 

minne af te doen, dan alsoo hij noch niet hadde sijne mondige iaeren versocht suppliant dat 

Schepenen ende Raedt in desen wilde authoriseren Toenis Helmichsen Backer ende Henrick 

Dirxen Vriese, om in desen hem suppliant te assisteren, en de geschillen in der minne af te 

doen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren Toenis Helmichsen Backer en Henrick 

Dirxen Vriese om de suppliant in het weg nemen van dese geschillen te assisteren, en die in 

der minne af te doen, op approbatie van Schepenen ende Raedt. 

 

 

138. Den 22 December 1673, fol.44vo. 

Opte requeste van Jan Willemsen gewesene roeper deser Stadt die door de ondragelijcke 

inquartieringe naar Hollant heeft moeten verreisen, om hem aldaar voor een tijt langh met 

vrouw en kinderen te erneren, versouckt met alle eerbiedigheit dat haar Achtbare hem 

wederom met sijn oude bedieninge believen te begunstigen. 

Was geapost Schepenen ende Raadt begunstigen den suppliant met de plaats voor desen 

bij hem bedient op de proffijten daar toe staanden, edogh sonder eenigh tracktement daar toe 

te worden betaelt. 

 

 

139. Den 28 Februarij 1674, fol.44vo. 

Is Christiaen Christiaensen begunstigt met het hangen van de ordres, en het brengen van de  

schepels op de Coorenmerckt, in plaets van zaelighe Jan van Dattelen, op de ordres en  
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proffijten daer toe staende. 

 

 

140. Den 24 Martij 1674, fol.45. 

Op de requeste van de respective mombaren van de kinderen van zalige Hendrick Wijntges 

om te moegen verkoopen haer aenpart van die peerde fullemuelen ten meesten proffie van de 

kinderen. 

Was geapost: Die respective mombaren wort haer versoeck hier inne gedaen  

geaccordeert. Sonder argelist. 

 

 

141. Den 24 Martij 1674, fol.45. 

Opte requeste van Edele Jan Dirxen van de Wende hopman en Berent Noortberg mombaeren 

over Johanna Rombouts van Ros, onmondige dochter van wijlen Henrickien Janssen 

Hagebeuck en Rombout van Ros, remonstrerende, dat bij zaelige Geertien Laurens sijnde 

onder ander anderen naergelaten een huijs in de Broeder straete, waer in haer pupil voor een 

vierdepart is gerechtigt, t’ welck huijs bij dese ongelegentheijt niet hebbende connen worden 

vercoft, was hetselve onder de vrunden bij Laurens van der Maten ende Christina Hagebeuck, 

die uijt des boedel een merckels summa competeert voor 2560 caroli guldens, waervan sij 

mombaeren ten opsigte van haer pupil versogten approbatie. 

Was geapost: Dese geexamineert en de redenen overwogen wordt dese vercopinge 

geapprobeert. 

 

 

142. Den 3
de

 April 1674, fol.45vo. 

Opte requeste van Marrigien Jans weduwe van Roeloff Gerrijts, remonstrerende dat sij aen 

Joncker Philebert Blanckevoort ten achteren sijnde 150 caroli guldens landtpacht, en geen 

penningen hebbende om betaelen, sij hem Heer Blanckevoort hadde gedisponeert daer voor te 

nemen een rentverschrijvinge uijt haer huijs t’ welck sij sonder mombaeren over haer soon , 

met effect te doen was onmagtig, waerover sij versocht tot mombaeren Jan Dirxen 

Buissencool en Gerrijt Arents, en dat die oock mogten worden geauthoriseert totte 

voorschreven rentverschrijvinge. 

Was geapost: Jan Dirxen Buissencool en Gerrijt Arentsen wordt tot dese momberschap 

geauthoriseert, en voorts in specie, om nevents de weduwe, wegents haer pupil, aen Joncker 

Blanckevoort te doen een renteverschrijvinge over een capitael van hondert en vijftig caroli 

guldens, wegents de achterstedige landtpacht, ten tijde van des pupils vader vervallen. 

 

 

143. Den 7 April 1674, fol.46. 

Opte requeste van Marten van Caemen remonstrerende, dat hij mette weduwe van Wessel 

Joosten een huijs in de Geerstraete gemeen hebbende, het selve huijs bij dese tijt van oorlog 

seer is bedorven en onbequaem om te bewonen geworden, dat de weduwe is vertrocken en sij 

geabsenteert het huijs nodig moet worden gerepareert, dat Gerrijt Arentsen op het halve huijs 

heeft versegelt seshondert caroli guldens dat hij suppliant met den uijthebberen genegen is het 

huijs voor soo veel nodig te voorsien, wanneer sij mogten sijn verseeckert, dat de penningen 

daer toe te emloeijren voor aff souden worden betaelt, eer de weduwe wederom comende het 

huijs compt aen te tasten. 

Was geapost: De heeren van de regeringe dese hebbende geexamineert, verstaen, dat 

supplianten dit huijs tot preventie van een totale ruïne, nader vereijsch sullen vermogen te 

repareren, en dat de weduwe van Wessel Joosten wederkerende het selve huijs niet sal 
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vermogen aen te tasten, voor en all een, de penningen tot dese reparatie uijtte leggen, voor aff 

sullen sijn gerestitueert. 

 

 

144. Den 10 April 1674, fol.46vo. 

Opte requeste van de erffgenamen van zaelighe Henrick Lubbertsen Brouwer, sich beswaert 

vindende den boedel bij voormelte Hendrick Lubbertsen ende sij huijsvrou Risseltien Willems 

naatgelaten te aanverden, versoeckende selve met assumtie van Dus. Johannes Brelius ende 

Thonis Helmighsen Backer, als twee vande voornaamste personele crediteuren sub beneficio  

inventarii te aanveerden. 

Was geapost: Worden de erffgenamen met assumtie van de twee hier in gementioneerde 

crediteuren, geauthoriseert den boedel bij wijlen Henrick Lubbertsen ende sijn huijsvrou 

Risseltien Willems naargelaten, geauthoriseert, die selve sub beneficio inventarii te mogen 

aanveerden. 

 

 

145. Den 10
de

 April 1674, fol.47. 

Opte requeste van Berent Noortbergen en Dirck Boldewijnsen, als mombaeren over zaelighe 

Aeltien Slachters kinderen, remonstrerende dat sij eindeling mette stieffvader waren 

geaccordeert, ende den boedel vindende met veele schulden beswaert, waeren sij becommert 

die pure aen te tasten, versochten sulx te mogen doen onder beneficie van inventaris. 

Was geapost: Supplianten wordt toegestaen om in haer qualiteijt dese boedel onder 

beneficie van inventaris, ten overstaen van van twee der principaelste creditoren, te mogen 

aentasten, procederende daer in verderts, soo en als naer Stadtrechte behort. 

 
[In marge]: Ingevolge vande bovenstaende apostil sijn tot curatoren geauthoriseert Peter de Gieter en Jan Dirxen 

inde Geerstraete den 14 Maij 1674. 

 

 

146. Den 20 April 1674, fol.47. 

Opte requeste van Jacob Eckelboom in qualiteijt als mombaer over Jannegien Eijmbers 

versoeckende approbatie over die geholdene coop van een huijs staende op de Olde straet met 

Peter de Gijter ingegaen. 

Was geapost: Dese sijnde geexamineert, wort dieselve ten aensien van de onmundige 

geapprobeert. 

 

 

147. Den 16 April 1674, fol.47vo. 

Opte requeste van Thuenis Helmigssen Backer en Gerrit Steenbicks, in qualite als mombaren 

over des kinderen van Willem Hermsen Ruese versoeckende approbatie over die ingegane 

koop van het huijs staende op die Olde strate die Deventer Hoijke genaemt, Burgermeester 

Hardenbergh ter eenre ende Egbert Bisschop ter ander sijde. 

Was geapost: Om redenen inde requeste vervat, wort dese verkopinge geapprobeert. 

 

 

148. Den 18 April 1674, fol.47vo. 

Opte requeste van de mombaren van de kinderen van zaelige Henrick Wienties te kennen 

gevende, dat sij naar gedaene taxatie, aan Rutger Erckelens seecker halve peerde vollmeulen 

met alle off ende dependentien van dien hebben vercoff voor een summa van 424 guldens 5 

stuijvers daartoe de approbatie wegents de onmundigen van U Edele Achtbare werdt versocht. 
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Was geapost: De vercoop van de halve peerde vollmeule cum annexis bij de heeren 

mombaren van de onmundige kinderen van wijlen Henrick Wienties naargelaten aan Rutger 

Erckelens gedaen hebben de heeren van de regeringe naar gedane examinatie ende deselve 

soo als die leijt geapprobeert ende geratificeert. 

 

 

149. Den 29
ste

 April 1674, fol.48. 

Op het request van Berent Panhuis momber over de twee onmondige kinderen van sijn  

broeder Jan Janssen Panhuis daer bij remonstrerende, hoe dat hij tot nodige reparatie van 

sijnes pupillen huisen van noden hadde een somma van acht hondert caroli guldens, dat 

sodaenige penningen van wegent d’ onmondige niet voorhanden waeren, derhalven 

geneceffiteert dieselve tot laste van de onmondige te negotieren en op haer erve op 

Campervene gelegen te verzegelen, versoeckende van haer Edele daer toe permissie. 

Was geapost: Naer genoechsame genomene informatie wordt den suppliant in sijn 

qualiteit geauthoriseert, om tot nodige reparatie sijnes pupils huisen te mogen lichten en 

negotieren een somma van acht hondert caroli guldens mits doende daer van behoorlijcke 

reeckeninge. 

 

 

150. Den 6 Maij 1674, fol.48vo. 

Op het request van de samentlijcke duffelmakers alhier ter stede versoeckende, dat door die 

Edele Rutger Erckelens, die door de fransen gerunuerde Peerde muele, tot haere 

accommodatie weder mochte werden opgemaeckt ende herstelt, ende dat in vorder daer 

mochte tot haer gerijf bij gevoeght worden het gebruqck afgebrande kerckien daer aen 

gelegen. 

Was geapost: Die Regeringe van de Stadt, accorderen aen die Edele Rutger Erckelens, 

het gebruick van het olde kerckien tot accommodatie, van bij hem weder tot de topmakende 

Peerde muelen tot gerijf van de duffelmakers neringe in soodanige forma als het voor desen is 

daer bij gebruickt geweest, tot revocatie toe. 

 

 

151. Den 21 Maij 1674, fol.48vo. 

Opte requeste van D. Johannes Brele en Toenis Helmichsen Backer, curatoeren over den 

boedel van zaelige Herick Lubberts en Rijsseltien Willems sijn huijsvrou remonstrerende dat 

sij naer vergeeffsche publique tentamina, gisteren uijtter handt aen Helmich van Marle hebben 

vercoft de brouwerije de Lelij met het brouwgereetschap en de aencleve van dien, soo en als 

die voor dese bij de overledenen is gebruickt voor een summa van 3500 goltguldens, boven 

een beswaer van 15 guldens en 6 stuijvers iaerlix daer uijt gaende, die coper tot sijnen last sal 

nemen, met versoeck van approbatie. 

Was geapost: Naer examinatie der tegenwoordige gestalte van saecken hebben de heer 

Hoochscholtis en Hopluijden dese gedaene vercopinge geapprobeert, gelijck die wordt 

geapprobeert bij dese. 

 

 

152. Den 27 Junij 1674, fol.49. 

Opte requeste vande mombaren van die onmundige kinderen van zalige Berent Steenbergen 

ende Margareta Veene, versoeckende approbatie over die geholdene verkopinge van het huijs 

op die Olde Strate. 

Was geapost: Die Heeren van de Regeringe approberen die vercoopinge bij die 

mombaren gedaen. 
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153. Den 11 Julij 1674, fol.49vo. 

Hebben de Heeren Hooftscholtus en Burgerhopluiden tot neringen van verscheiden disordres 

tot executoor aengestelt en aengenomen de persoon van Jan Servaes en dat op een weeckelijx 

tractament van drie caroli guldens en 10 stuijvers en verdere profijten daer omtrent vallende. 

 

 

154. Dito [11 Julij 1674], fol.49vo. 

Sijn Jan en Berendt Alberts, kinderen van zaelige Albert Janssen en Geesien Jans, met het  

Weeshuis dese Stadt door ordre van de Heeren van de Regeringe begunstigt, dat vervolgents 

die selve aldaer door de respective Weesmeesteren gerecipieert en verpleecht sullen worden. 

 

 

155. Den 14 Julij 1674, fol.49vo. 

Op het request van Abraham Heinsen van Kiel daerbij versoeckende permissie, om het huis 

bij de Leeuwen tooren op sijnen kosten te mogen repareren en tot het leggen van eenige 

coopmanschappen te bequaemen. 

Was geapost: De Heeren van de Regeringe consenterende den suppliant, dat hij het huis 

bij de Leeuwen toorn ’t sijnen costen sal vermogen te repareren, reinigen en approprieren, om 

aldaer sijne coopmanschappen te connen bergen, en sulx tot revocatie van haer Edele. 

 

 

156. Den 9 Julij 1674, fol.50. 

Opte requeste vande naest vrunden van zaelige Juffer Gosijna Teilingen als dat over het 

versterf van de voornoemde waren gestelt tot mombaren over den boedel Secretaris 

Lauwerentius Sluiter en zaelige Egbert van der Pijl, des dat Secretaris Sluiter daer over 

gedenckt rekeninge te doen van die selve boedel ende die selve over te leveren in handen van 

Doot Baeck. 

Was geapost: Doot: Herman de Baeck wort geauthoriseert om die effecten van den 

boedel naer hem te een, mits dat hij daer niets sal indisponeren als met ordre van de 

Regeringe. 

 

 

157. Den 27
ste

 Julij 1674, fol.50. 

Hebben de heeren van de Regeringe aen Louis Merchier begunstight met de voorsingers en 

voorlesers plaetse in de Fransche kercke deser Stadt, en dat op alsulcken tractament als daer 

toe staet, permitterende verders denselven, om de jonge jeucht in de Fransche taele te mogen 

institueren. 

 

 

158. Den 24
ste

 Augusti 1674, fol.50vo. 

Opte requeste van Lubbert Rijxen merckmeister, versoeckende te worden begunstigt, met het 

merckmeisterschap van de vette beesten. 

Was geapost: De suppliant wordt met het merckmeisterschap ven de vette beesten, in 

plaets van zaelige Bartelt Brandenburg, op de proffijten daer toe staende, begunstigt. 

 

 

159. Den 27
ste

 Augusti 1674, fol.50vo. 

Op het request van de weduwe van der Ketten daer bij remonstrerende, dat sij twee 

verzegelingen hadde op twee huisies op de Vloetdijck naest de behuisinge van Dnus. 

Charpentier gelegen, Jelis Brul toebehorende, tegenwoordich geheel vervallen, soo dat daer 
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geen menschen in connen woonen streckende tot haere sonderlinge praejudicie, ende sij wel 

geresolveert soude sijn t’ selve te repareren, versoeckende daer toe permissie, onder conditie, 

dat in cas van distractie den toecoemenden trecker van de voorscheven huisies haer suppliante 

de aengewende nodige reparatie in billicheit sal moeten erstaenden. 

Was geapost: De heeren Hoochscholtus en Burgerhopluiden consenteren suppliante, dat 

sij met communicatie en kennisse der uithebberen van t’ huis in desen requeste vermelt, 

hetselve sal mogen repareren, edoch met de meeste menagie, en dat aen deselve bij voorval 

van vercoopinge van dien, haere daer aen aengewendene nodige oncosten in billicheit sullen 

werden vergoedet. 

 

 

160. Den 1 September 1674, fol.51. 

Opte requeste van Rutger Erckelens, Roeloff Lambertsen Eeckhout, en consoorten eijgenaers 

van eenige hoven tussen de Heilen steegh ende t’Nieuwe werck, versoeckende seecker ganck 

met plancken te mogen affsluijten, dewijl die bijnae door vuiligheijt onbruijck is, latende 

daarvan tot gerijff van ijder een sluetel aan een der nabuiren huijsen. 

Was geapost: Wordt de supplianten dit haar versouck geaccordeert dogh sulx tot 

revocatie. 

 

 

161. Den 27
ste

 Augusti 1674, fol.51vo. 

Op het request van Thonis Henrix deser Stadts gewesen meijer op den Cruishoop, daer bij te 

kennen gevende, dat in het voorleden jaer van 1673 het Stadts hoeij op voorgemelte plaets in 

een berch gepackt, aen brandt is geraeckt, daer door sijn imboedel en andere goederen, daer 

onder hoeij, turff en houdt aengesteecken en asse gelegt, dat sijn pacht in ’t  jaer 1672 is 

geweest negentich caroli gulden als oock geweest is in ’t jaer 1673, dat hij op den pacht van 

den iaer 1672 heeft betaelt 27 caroli gulden en op die van 1673 30 caroli gulden; 

versoeckende, dat haer Edel Achtbare hem het resterende vermits desselfs onmach door de 

voorschreven schade geoccasioneert believen te remitteren. 

Was geapost: Wordt bij de heeren van de Regeeringe, op die in desen geallegueerde 

redenen, verstaen dat de suppliant in de jaeren van 1672 en 1673 sal mogen volstaen met het 

betalen van vijffenveertich caroli gulden voor ijder jaer welcke voldaen sijnde, hem door de 

respective heeren Cameners in de voorschreven beide jaeren voor volle betalinge sijner 

pachtpenningen sullen worden gevalideert. 

 

 

162. Den 27 Augusti 1674, fol.52. 

Op het versoeck van Dom. Johannes van der Wende predicant op het Camper Eijlandt, 

versoeckende restitutie van alsoodanige vijftigh caroli gulden als hij bij sijn beroep aen het 

Classis uijt sijn eijgen penningen hadde verschoten. 

Was geapost: Is verstaen dat die Heer Camenaer Peter Eeckholt uijt sijn Geestelijcke 

Camer an sijn Eerwaerde sal hebben te restitueren dese 50 gulden. Actu in senatu ut supera. 

 

 

163. Den 15 Octob(er) 1674, fol.52. 

Opte requeste van Henrick Coopsen Stuirman man ende momber sijner huijsvrouw Aeltien 

Jans, die voor desen is getrouwt geweest aan Jan Petersen de Haene reverentelijck te kennen 

gevende dat op den 26 Junij deses jaars 1674 tussen sijn voornoemde huisvrouw des tijdes 

geassisiteert met haar vader Jan Luities ende Reinier van Merle ter eenre; en Henrick Petersen 

de Haene neffens Wolter Jurriaensen Ridder mombaren over de drie kinderen van 
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meergemelte Aeltien Jans, bij haar overleden eheman in regte verweckt met namen Johannes, 

Janneken en Abraham de Haene ter andere sijde, een vrundelijck maechescheijt is opgericht, 

ootmoedigh versouckende geapprobeert ende geratificeert worden. 

Was geapost: De heeren van de Regeringe hebben naar gedaene examinatie het hier 

neventsgaande maaghscheijt geapprobeert ende geratificeert en is van inhoudt als volght: 

 

Anno 1674. Den 26 Junij is tussen Aeltien Jans weduwe van Jan Petersen de Haene in desen 

geassisteert met haar vader Jan Luities en Reinier van Merle ter eenre ende Henrick Petersen 

de Haene neffens Wolter Jurriaensen Ridder in qualiteijt als mombaren over die drie 

onmondige kinderen van voornoemte Aeltien Jans, bij haar overleden eheman Jan Petersen de 

Haene in echte verweckt met namen, Johannes, Jannegien ende Abraham de Haene ter andere 

sijde, een vrundelijcke liquidatie maaghscheijdinge en erffuijtinge over den boedel, en 

nalatenschap van des meergemelte overleden Jan Petersen de Haene ende sijn huijsvrouw 

Aeltien Jans voornoemt, in voegen ende manieren als volght geschiet ende gehouden, en sijn 

bij lootinge de moeder Aeltien Jans dese hier naar gespecificeerde goederen te deele gevallen 

als de Brouwerije met sijn toebehoren de Clock genaemt staande alhier ter stede achter de 

Nieuwe Muire voor drieduisent goutguldens maackt aan caroli guldens   f.4200 - ,, - ,, 

Vijff melckoenen á 60 caroli guldens t’ stuck    f.300  - ,, - ,, 

20 last molt waer van de 8 last tot 94 caroli guldens en 12 last tot  

86 caroli guldens sijn gereckent die te samen uijtbrengen   f.1784 - ,, - ,, 

197 loot silver, tot 25 Lb. t’ loot komt      f.  246 - 5 - ,, 

Het hooilant getaxeert op      f.1285 - ,, - ,, 

De Maete voor de Cellebroeders Poorte, getaxeert op   f.2930 - ,, - ,, 

Het huijs te Graffhorst op  f.1260 - ,, - ,, 

Het huijs op den Burgel gereeckent  f.1260 - ,, - ,, 

Aan contante penningen  f.  112 - ,, - ,, 

Te samen voor haar portie bedragende een somma van       f.13377 5 ,, - ,, 

Waar en tegens de mombaren voor haar pupil Johannes de Hane wederom bij lotinge te deele 

sijn gevallen, de Brouwerije met sijn toebehoren, genaemt den Witte Arent, mede alhier ter 

stede achter de Nieuwe Muire gelegen, voor een somma van vierduisent goutguldens aan 

caroli guldens uijtmaackende een capitael   f.5600 - ,, - ,, 

3 melckoenen tot 60 guldens t’ stuck gereeckent is    f.  180 - ,, - ,, 

12 last molt ’t last tot 86 caroli gulden te samen   f.1032  - ,, - ,, 

25 ½ vette beesten gereeckent op    f.   900 - ,, - ,, 

Negentien loot silver 25 Lb. ’t loot bedraegt    f.      23 -15- ,, 

Aan contante penningen die sijn moeder hem sal tellen   f.    264 - 5 - ,, 

Is samen monterende een capitael   f. 8000 - ,, - ,, 

Voorts is de meergemelte mombaren voor haar beide andere pupillen met namen Jennichen 

ende Abraham de Hane te deele gevallen, drieduisent vijfhondert en twee en sestigh caroli 

gulden, die Johannes de Hane van sijne brouwerije den Witten Arent genaemt moet uijtkeeren 

segge      f.3562 - ,, - ,, 

Het Drontenlandt getaxeert op tweeduijsen 300 caroli guldens, segge    f.2300 - ,, - ,, 

Twee mergen landts in de Kouckuck gelegen getaxeert op    f.  390 - ,, - ,, 

Aan contante penningen die de moeder sal uijtkeeren tweeduisent seshondert vier en twintigh 

caroli guldens, segge    f.2640 - ,, - ,, 

Te same uijtmaackende een somma van     f.8824 - ,, - ,, 

Oock hebben de mombaren de clederen, soo van linnen als wullen, tot haar pupillen vaders 

lijve behoort hebbende. Aanstonts getrocken ende genoten en sijn de andere meubilen, in 

desen niet gespecificeert de moeder Aeltien Jans toegedeelt wat aanbelanght de uijt en 

inschulden sal de moeder voornoemt ontfangen ende betalen, en van den ontfanghende 
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uijtgave aan de respective mombaren doen, behoorljcke reeckeningh, bewijs en reliqua, en sal 

’t overschott gelick gepartificeert ende gedeelt worden so dat dan hiermede de meergenoemde 

erffgenamen volcomen sijn geschift ende gescheiden, sonder eenie verdere actie ofte 

praetensie desen aangaande, op malcanderen te hebben ofte handen, en hebbne malcanderen 

voorgaende erffscheidinge en erffuijtinge bedanckt. 

Dit alles sonder arglist off list, en in waarheijts oirkonde sijn hier van twee alleens luidende  

maeghscheits brieven opgericht en hebben deselve binnen Campen op jaar en dagh, als boven 

met eigene handt en namen onderteckent. 

 

 

164. Den 7 December 1674, fol.54. 

Opte requeste van Luicas Clasen, timmerman, remonstrerende dat sijn suster Albertien Claes 

alhier in de Geerstrate een huijsien hadde staen, t’ welck ten eenenmael tot die grondt toe was 

gerunueert t’ welcke sij aen hem remonstrant heeft vereert en dat die Eccleastique camer daer 

uijt was hebbende een capitael van 200 goltguldens die wanneer het selve soo soude blijven 

liggen, niet een stuiver daer van soude kunnen trecken, en suppliant voornemens was hetselve 

weder op te timmeren waer toe vannoden soude hebben, om eenige penningen op hetselvige 

tot opbouwinge op te nemen, t’ welcks soude kunnen geschijden wanneer U Edele Achtbare 

die goetheijt gelijven te hebben, om van t’voorschreven capitael hem wat te remitteren. 

Was geapost: Om consideratien in den requeste vervat, is naer genomen oogeschijn, op 

dat dit huijs weder moege worden opgetimmert, van het opliggende capitael van de 

Geestelijckheijt geremitteert hondert goltguldens, gelijck die daer van worden geremitteert bij 

desen, sie actum den 7 December 1674. 

 

 

165. Den 8 December 1674, fol.54vo. 

Opte requeste van Annigien Herms weduwe van wijlen Jan Jansen , uijt besondere redenen 

bewogen sijnde. 

Was geapost: Om redenen van de suppliantinnen bijsondere ongelegentheijt, wordt 

dieselve met die kost in het Geertruiden Gasthuijs begunstigt. Sie actu. 

 

 

166. Den 28 Jan(uarij) 1675, fol.54vo. 

Opte requeste van de Heeren R. van Breda, Griffier over de Provintie van Overijsel ende 

Anthoni Beeltsnider Steenbergen out Burgemeester deser Stadt, remonstrerende, dat Gerrit 

Meuse Schinckel zaelige haer heeren hadde bij testamente gestelt tot testamenuers over sijn 

laest gemaackte testament, ende dat Jan Meusen Schinckel difficulteert off ververweijgert, 

mombaren over sijn onmundige kinderen te stellen die tot mede erfgenamen van den testatuer 

van sijn goederen genoemt sijn, uijt welcke oorsaeck, den boedel ongeschift en ongescheijden 

blijft, en het testament niet can ter executie gestelt worden. Weshalven die heeren 

remonstranten versoecken dat het voorschreven erfhuijs in het bij wesen eenige daer toe te 

committeerde heeren van de Regeringe mochte ontsegelt en die goederen in haer Edele 

praesentie geinventariseert worden, om alsoo des voornoemden testatuers uijterste wille ter 

executie te stellen, mits dat die goederen onder die gecommitteerde heeren van de Regeringe 

gesequestret moegen blijven, tot dat daer in nader sal sijn gedisponeert. 

Was geapost: Die Heeren van de Regeringe authoriseren tot reddinge van het erfhuijs, die 

Heeren Leuwarden en Erckelens. 

 

 

 



Pagina 43 van 154 

167. Den 1 Feb(ruarij) 1675, fol.55. 

Opte requeste van Jan van der Wende versoeckende dat hem mochte werden toegestaen een 

plaetse in het Cellebroeders Bolwerck, om aldaer het lijem te maecken. 

Was geapost: Die Heeren van de Regeringe accorderen den reqrant het gebruick van 

hetselve bolwerck tot het maecken van lijm ende dat tot revocatie. 

 

 

168. Den 27 Feb(ruarij) 1675, fol.55vo. 

Op de requeste van Evert Jansen Vrijdagh, versoeckende een medemomber tot scheijdinge 

van den boedel der kinderen van wijlen Reijner Davidts ende Gerrit Warners, in plaetse van 

Willem Alberts Meijer, tegenswoordigh gedetineerde op de Hagenpoorte. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant tot mede momber Doctor 

van den Grunde omme tot schiftinge ende scheijdinge te treden over den boedel van de twe 

onmundige kinderen van wijlen Reijner Davidts met Gerrit Warners, in plaetse van Willem 

Alberts Meijer. 

 

 

169. Den 13 Martij 1675, fol.55vo. 

Op de requeste van Jacob Francken meijer van seecker arve op Camperveene, den 

Armencamer toebehorende, versoeckende remissie ende approbatie over het geene bij de 

armenbedieners hier in gedaen was tot cortinge sijner landtpacht. 

Was geapost: Het geene hier in gedaen is bij de Armenbedieners worde geapprobeert. 

 

 

170. Den 17 Martij 1675, fol.56. 

Op de requeste van Gerrit Roelofsen ende Berent Hendricksen, versoeckende als momberen 

sijnde over de kinderen van Jan Arentsen, versekeringe tot het bewesene moeders goet. 

Was geapost: De supplianten wordt geaccordeert, dat Jan Arentsen aen de momberen 

genoegsaem versekeringe sal doen voor het bewesene, wordende bij manquement de 

momberen geauthoriseert, de penningen noch tot Meppelen uijtstaende in versekeringe te 

nemen. 

 

 

171. Eodem die [17 Martij 1675], fol.56. 

Op het request van de Pottebackers alhier, versoeckende dat geen vreemde luijden ter marckte 

mogen brengen eenige potten, anders als op ordinaris marcktdagh. 

Wasa geapost: Schepenen ende Raedt verstaen dat de Vriessche Pottebackers ofte 

Coopluijden alhier geen potten sullen mogen vercopen, als op de ordinaris marckt dagen. 

 

 

172. Den 29 Martij 1675, fol.56vo. 

Op t’ requeste van Jurrien Dircks ende Batte Thonis, versoeckende beneficium cessionis, ende 

curatores over den desolaten boedel. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verleen dit beneficium cessionis, ende authoriseren 

tot curatores van den boedel de Heeren Aper Harweijer, Willem de Vooght ende Herman van 

der Maten. 

 

 

173. Den 5
de

 April 1675, fol.56vo. 

Op het request van de heeren momberen en respective erffgenamen van zaelige Claes Stercke  
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ende Willem Janssen Vos naegelatene kinderen versoeckende annulatie van het hier nevents 

ende desen volgenge accoort ende scheidinge tusschen saelighe Claes Stercke ende Willem 

Janssen Vos met haer broeder en swager Marten Stercke respective ingegaen, luidende 

hetselve accoort en scheidinge als volgt. 

Op huiden dato ondergeschreven hebbe ick Marten Stercke ende mijn huisvrouwe Aeltien 

Dircx voor ons en onse erffgenamen vercoft ende vercoope cracht deses aen onse broeder 

Claes Stercke ende swager Willem Janssen Vos oock haer beider huisvrouwen ende 

erffgenamen alsodanige goederen ende erffenissen als ick naer t’ overlijden van mijn lijve 

moeder Merretien Stercke voor mijn quota en andeel sal hebben te genieten te weten het het 

gerechte vierdepart van de hoff met het huis te Brunnepe genaemt het Clooster met de 

beswaernisse van dien als mede het vierde part van het huis de Sevenbergen op de Oldestrate 

gelegen doorgaens tot de Hoffstrate, vier morgen lants genaemt de Sanden bij Uitterwijck 

gelegen, het vierde part van de Twijchweert genaemt Buisencamp groot dree morgen, acht 

hondt lants in ’t koeslach, acht en een vierendeel dachmat lants te Isselham gelegen, de 

gerechte halfte van de huisinge met den hoff inde Groenestrate gelegen, twee in een halft 

schaer weide op Wilsemerweert, de helfte vande Hagen ende lant te Graffhorst genaemt 

Boecopshagen, het huis en hoff in de Goltstege tot Brunnepe, elff in een vierendeel 

goltguldens rente uijt het huis de Coninginne Hester, vier goltguldens rente uijt den acker bij 

de poorte te Wilsem, drie morgen lants met het hoeckien genaemt het Neijlant nevents het 

gerechte vierde part van allen de dijcken, dammen, steegen, wegen, weteringen soo tot dese 

goederen sullen comen te behooren, maer vrij van alle opliggende gelden ende jaerlixe renten, 

te weten niet merder als dree gulden vijff stuiver uijt het lant te Isselham, neffens eene gulden 

vijff stuiver uijt het nijelant bij Wilsem, voor welcke parceelen van goederen ick Claes 

Stercke en swager Willem Janssen belooven te betalen aen onse broeder ende sijn 

erffgenamen een somma van vijff duisent seven hondert en vijfftich caroli guldens tot 

twintich stuiver het stuck, waervan op Paeschen 1666 betaelt sal worden de somma van een 

duisent keisers guldens ende de resterende cooppenningen verrenten tegen vier gelijcke 

guldens vant’ hondert jaerlicx waer van de eerste rente verschenen sal wesen op Paeschen 

1661, maer als onse lieve moeder in den Heere ontslapen is ende onse broeder ofte sijn 

erffgenamen dese resterende cooppenningen als dan niet langer op de goederen laten staen 

wilde sullen wij geholden wesen alle jaer te betalen vijff hondert gulden capitael tot dat de 

leste penningen betaelt sijn, maer soo het gebeurde, dat onse broeder Marten Sterck met sijn 

kinderen quamen te sterven voor onse lieve moeder soo sullen de erffgenamen van dien 

geholden wesen dese voornoemte penningen tot allen tijden de daer op betaelt bennen aen 

coopers off haren erffgenamen uijt te keren ende wederom te testitueren ende op dat hier 

oprecht ingehandelt sal worden sijn hiervan gemaeckt twee alleensluidende coopcedulen ende 

aen wedersijts ondertekent op den 16 April Anno 1660 onderstont. 

Marten Sterck. Claes Stercke. 

Anno 1660 den 25 Maijus bekenne ick ondergeschreven ontfangen te hebben de somma van 

duisent keisers guldens, oirconde mijn ondertekeninge. Was geteeckent Marten Stercken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, in consideratie genomen hebbende, dat de 

annullatie van dit hier nevents gevoegde contract niet is streckende tot praejudicie van de 

onmondige, maer tot derselver voordeel heben derhalven dieselve geapprobeert, gelijck die 

geapprobeert wort cracht deses. 

 

 

174. Den 6
de

 April 1675, fol.58vo. 

Op het request van Marten Coops versoeckende, dat naedemael het huis en wooninge van de 

Fransche praedicant deser stadt een geruimen tijt is verlaten, t’ eenemael ontrampeneert ende 

tot alle vuilicheit wort misbruickt, dat hem hetselve werde geconsendeert, om aldaer sijn 
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plancken en hout te mogen bergen, de vuilicheit daer uijt doen ruimen, dat hij deuren en 

vensters, om verdere ruine desselfs te beletten, daer voor sal doen maecken, ende het selve op 

ordre van haer Edele Achtbare van alle sijne daer ingebrachte goederen sal ontledigen. 

Was geapost: Wort den suppliant dit sijn versoeck geconsenteert. 

 

 

175. Den 9 April 1675, fol.59. 

Op t’ request van Rutger Hoijmans ende Dirck Boldewijns als momberen van salige Barent 

Noorbergs kinderen ende kindts kinderen, versoeckende approbatie over het accoordt dat sij 

getroffen hebben voor gemelte kinderen met Jan Noorbergen wegens uijtkoop uijt Barent 

Noorbergens boedel voor vijfthien duijsent een hondert caroli guldens luijdende het selve als 

volght: 

In gestalte hier nae beschreven heeft Jan Noorbergen, soon ende erfgename van salige Barent 

Noorbergen, voor hem ende als momber sijner huijsvrouwe Margrieta Hoijmans, de mombers 

van sijn onmundige broeders, ende van sijn salige susters onmundige kinderen met namen, 

den Edele Rutger Hoijman, ende Dirck Boldewijn, mombers van Barent, Jacobus en 

Stephanus Noorbergen, kinderen van Barent Noorbergen, ende van Margrieta van Ringelage, 

als oock van Margrieta mede van Maria Goldtmans, kinderen van wijlen Nicolaus Goldtman 

ende van Catharina Noorbergen, mede van Gerrit ende van Jacobus Masman, kinderen van 

salige Hermen Masman, en van gedachte Catharina Noorbergen uijt den boedel ende 

nalatenschap van haer ouders, nae dat aen de selvige behoorlijke openinge van van den staet 

des boedels gedaen was, uijtgekocht, ende koopt haer uijt medes desen, voor vijfthien duijsent 

ende een hondert caroli guldens van 20 stuijvers het stuck, te betalen aen de kinderen van 

Nicolaus Goldtman, ende aen de kinderen van Harmen Masman vierthien hondert caroli 

guldens aen Barent, Jacobus ende Stephanus Noorbergen twaelf duijsent caroli guldens, de 

welcke sullen worden verrentet met vier caroli guldens ten hondert des jaers, edoch van het 

aengaen, is versproken, dat de rente van de helfte, of van ses duijsent caroli guldens sal 

beginnen met den sesthienden Februarij deses jaers, de rente van drie duijsent caroli guldens 

sal aenvangen met den eersten Januarij 1678 ende de rente van d’ overige drie duijsent caroli 

guldens met den eersten Januarij 1681. Dies sal coper behouden rie huijsen, bestaende in vier 

woningen binnen de Stadt van Deventer, in de Fraters stege, een stucke landts van drie ackers, 

soo ende als het leijdt in den Ampte van Heerde, met recht ende gerechtigheijt, raedt ende 

onraet daer toe gehorende: Den inboedel, den winckel ende de winckel-waeren, des erfhuijs 

schultboecken, obligatien, actien ende crediten, lasten en dragen des erfhuijs schulden, 

erfgenamen van der luijdens aenspraecke vrijen. Onder verbandt als nae rechte. Alleen blijft 

gemeen het huijs alhier staende in de Broederstraete, met alles dat daer in is aert, muijr ende 

nagelvast. Sonder Argelist. Actum Campen den 16 Februarij 1675. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt approberen dit accoordt pro ut jacet. 

 

 

176. Den 9 April 1675, fol.60vo. 

Op t’ request van Geesien Rutgers, versoeckende in plaetse van salige Jan Ligger, gewesene 

administrateur van de Vergaderinge van Reijner Hendricksen, den persoon van Doctor van de 

Grunde. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Doctor van de Grunde tot d’ administratie 

van dese vergaderinge, sullende Claes Ligger worden geinjungeert, om in handen van de 

Magistraet sijn rekenschap te doen. 
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177. Den 6 Maij 1675, fol.60vo. 

Op t’ request van Andreas Michaelis, predicant tot Holten, versoeckende subsidie tot 

wederopbouwinge van de verbrande kercke tot Holten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen uijt haere Geestelijke goederen tot 

opbouwinge van dese kercke thien ducatons. 

 

 

178. Den 28 Maij 1675, fol.61. 

Op t’ request van de Pannebackers versoeckende dat geen vreemde schippers alhier eenige 

pannen mochten vercopen, als op d’ ordinaris marckdagen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen bij provisie den supplianten, dat  

d’ uijtheemsche geen pannen sullen mogen vercopen, dan op d’ ordinaris marckdagen. 

 

 

179. Den 27
ste

 Maij 1675, fol.61. 

Op het request van Jochum Lamberts remonstrerende, dat hij van Gerbrant Claesen een 

rentverschrijvinge hebbende genomen van twintich caroli guldens des jaers uijt een huis 

staende alhier in de Nieustrate, naderhant vernomen heeft, datt hij andere creditoren daer uijt 

te vooren renten hadde vercoft, bij de laeste sij, daer op den oorlogschaersheit van gelt, 

bouvallicheit der huisen is gevolgt de voorige uijthebbers trachten dit huis te vercoopen, hij 

suppliant praesenteert aen elck uijthebber een jaer rente toecomende Michaeli te betalen en 

immiddels het huis te betimmeren, en te verhuiren tot affdoeninge van de binnen jaerlike 

renten waer mede sij becomen soo wel als haer bij executie wort toegestaen, binnen en buiten 

jaers, andersints bij vercoopinge hij sijn recht soude quijt worden, versoeckende dat dese 

voorstaet door haer Edele Hooch Achtbare mochte worden geaccordeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt op den inhoudt deses verstaen hebbende d’ Edele 

Rodolph Hoolboom J.V.D. als geinteresseerde, ende billijcke praesentatie in desen gedaen 

overwogen hebbende, hebben aen den suppliant dit sijn versoeck geaccordeert, gelijck 

hetselve aen hem geaccordeert wort cracht deses. 

 

 

180. Den 9 Junij 1675, fol.62. 

Opt’ request van Bettien Arents, versoeckende eenige subsidie voor haer mans voorkint, 

(welcke in den oorlog is,) uijt eenigh gelegateert goet van des kints oldemoeje tot 400 caroli 

guldens, ede sulx te ontfangen uijt de renthe van de momberen Jan Thijssen Majoer, ende 

Peter Lucassen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren de gemelte momberen voor dit jaer te 

betalen twintigh caroli guldens tot onderhout van dit kint. 

 

 

181. Eodem die [9 Junij 1675], fol.62. 

Op de requeste van Jacobus Ridder ende Gerrit Jansen Hofstede als momberen over Jacobus 

Ligger, versoeckende approbatie van vercopinge van de huijsinge ende brouwerie van salige 

Jan Ligger ende Clara Reijners, neffens de meerderjarige kinderen, tot reddinge van den 

boedel. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen tot de welgemelte mede 

vercopinge. 
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182. Den 10
de

 Junij 1675, fol.62vo. 

Tot opbou van de vervallene Kercke ende Weeme van Gramsbergen wort vereert thien 

silveren ducatons voor de helfte te ontfangen uijt de tegenwoordige Stadts Camer ende voor 

de andere helfte uijt het overschot van deser Stadts Ecclesiastique Camer van de heer 

Burgermeester Peter Eeckholt. 

 

 

183. Den 29
ste

 Junij 1675, fol.62vo. 

Op het requeste van Abraham d’ Kock Stadts Fabrijcq van Swoll, te kennen gevende, dat sijn 

soon mede in die konst te ervaren sijnde, ende dese Stadt met geen meester metselaer 

voorsien sijnde, hij over sulx sijn gemelten soon aen haer Edele Hoochachtbare was  

voordragende, om aengenomen te worden, en in cas onverhoopt eenige de minste swaricheit 

in desselfs persoon mochte comen te vallen, dat hij suppliant praesenteert als dicht 

bijwonende inde naburige Stadt Swolle t’ allen tijden ten dienste en profijt van dese Stadt en 

sonder costen van deselve tot behulp van sijnen soon over te komen. 

Was geapost:  Op die in desen requeste gedane praesentatie van den suppliant, wort des 

suppliants soone met de meester metselaersplaetse deser Stadt begunstigt, ende dat sonder 

eenich tractament, edoch wort deselve met de groote burgerschap deser Stadt gratis 

begunstigt. 

 
[In marge]: Den 26 November 1685. Burgermeesteren, Schepenen en Raedt den diens en ervarenheijt in de 

bouwkonst van Meester Abram Cock, soone van wijlen Abram Cock in leven Stadts Fabrijck tot Zwolle, nader in achtinge 

genomen hebbende, hebben goedtgevonden den selven in qualite als meester metselaer deser Stadt jaerliks te begunstigen 

met een tractament van vijftigh caroli guldens mits conditie dat alhier in de Stadt met ter wone sigh neder sal setten. In fidem 

H. Nuis, Secretaris 1685. 

 

 

184. Den selfden dito [29 Junij 1675], fol.63. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jacob Gerritsen Ovinck, in plaets van wijlen Gerrit Petersen 

met de vacante Schoolmeestersplaetse tot Brunnepe begunstigt, ende dat op sodanich 

tractament als daer toe is staende. 

 

 

185. Den 2 Julij 1675, fol.63. 

Op t’ requeste van Daniel Schutt versoeckende consent te mogen genieten de jaerlijke 

opcomsten van sijn huijsvrouwe Femmechien Everts voorkints met namen Jan Reijnersens 

goederen, tot onderhout van t’ gemelte kint. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant voor een jaer de jaerlijke 

opcomst van sijn vrouwen kints goederen, in desen requeste vermelt, tot onderhout van 

t’gemelte kindt. 

 

 

186. Den 8 Julij 1675, fol.63vo. 

Op t’ request van Batta Jacobs van de Weerden versoeckende een adjunctie van een momber 

tot schiftinge ende scheijdinge des bestevaders harer kinderen goederen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt adjungeren Jan van Reijnen tot medemomber om de 

schiftinge ende scheijdinge der nagelatene goederen van der pupillen bestevader ten profijte 

van de voornoemte pupillen mede bij te wonen. 

 

 

 



Pagina 48 van 154 

187. Den 9 Julij 1675, fol.63vo. 

Is Lucas Hendricksen Pannebacker en sijn huijsvrouwe met de proeve in het St. Geertruijden 

Gasthuijs begunstight. 

 

 

188. Den 22 Julij 1675, fol.63vo. 

Op t’ request van Jan Arentsen, versoeckende, alsoo hij sigh beswaert vint in de bewijsinge 

van 300 guldens aen sijn kinderen voor het moederlijke goet gedaen, hondert guldens afslagh. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant in gevolge van het rapport 

door de Heeren in desen requeste vermelt, dat den suppliant met de bewijsinge van 200 caroli 

guldens sal mogen beslaen. 

 

 

189. Eodem die [22 Julij 1675], fol.64. 

Opt request van Teunis Spraeckman ende Albertus van Hengele versoeckende scheijdinge 

met Abram van Suijren over d’ erffenisse van Geesken Albers, ende dat de quaestie die 

Abram van Suijren maeckte, bij provisie voor eerst souden stille staen ende het liquide 

gedeijlt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den supplianten haer versoeck, ende dat 

desen aen Abram van Suren sal worden geinsinueert. 

 

 

190. Den 3 Augusti 1675, fol.64. 

Opt’ requeste van Jacob Hanssen Worst, versoeckende dat Haer Edele Hooch Achtbare 

geliefden te accorderen ende octrojeren dat hij in plaetse van de voorste vulle-meule, welcke 

hij is hebbende buijten te Cellebroeders poorte, moge aenstellen ende doen veranderen in een 

corenmeule. 

Was geapost:  Schepenen ende Raet accorderen den suppliant, dat hij in plaetse van sijn 

voorste vulle-meule buijten de Cellebroeders poorte, sal mogen laten maken een corenmeule. 

 

 

191. Den 16 Augusti 1675, fol.64vo. 

Opt request van Wolter Jansen Canneman ende Lambert Matthijssen Hertogh, momberen 

over Jan Molters nagelaten kinderen, versoeckende approbatie van vercopinge van een huijs-

steckien toe Brunnepe, monierende de coop tot 36 caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raet accorderen ende approberen dese vercopinge, mits dat 

de penningen daer van procederende werden aengeleijt ten profijte der nagelatene kinderen. 

 

 

192. Den 17 Augusti 1675, fol.64vo. 

Op t’ request van de creditoren van Wolter Rutgersen Brugginck, versoeckende tot curatoren 

over den selven boedel, Gerrit Roelofsen, Jan Govertsen ende Dr. H. Wolfsen, ende acte van 

authorisatie aen Gerrit Roelofsen ende Jan Govertsen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren gemelte personen tot curatoren over den 

boedel van Wolter Rutgersen Brugginck, met consent aen Gerrit Roelofsen en Jan Govertsen 

te geven acte van authorisatie. 

 

 

193. Den 30 Augusti 1675, fol.65. 

Op t’ request van Douwe Tiercks, versoeckende het Veer op Sneeck. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raeden begunstigen den supliant met het Veer, om de 

vrijdags van Campen, ende des Dingsdaghs van Sneeck te doen varen, ende post 27Meij 

1676. 

 

 

194. Den 2 Sept(ember) 1675, fol.65. 

Opt’ request van Jan Hendricksen ende Jacob Woltersen als momberen over de nagelaten twe 

kinderen van salige Luijchien Hendricks en Femme Jans, wonende deselve Femme Jans 

tegenwoordigh tot Waps in t’ Drente, versoeckende dat dertigh caroli guldens welcke haer 

door de moeder sijn bewesen, mogen werden nomen in versekeringe, alsoo meerder 

penningen bij Berent Clasen van Borckum alhier sijn berustende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de supplianten dat de pennngen, voor soo 

veele aen de kinderen is bewesen, ende onder Berent Clasen sijn berustende, mogen werden 

in versekeringe genomen. 

 

 

195. Den 4 Sept(ember) 1675, fol.65vo. 

Op t’ request van Jacob Eckelboom versoeckende om neffens de mede erfgenamen van salige 

Jannechien Engbers Eckelboom, gesamentlick des selfs boedel sub beneficio inventarii te 

aenvaerden ten overstaen van Jan van de Weteringe als momber der kinderen van de grootste 

mede crediteuren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den supplianr sijn versoeck. 

 

 

196. Eodem die [4 September 1675], fol.65vo. 

Op t’ requeste van de Edele Gosen Erckelens ende Berent van Tongeren als mombaren over 

de kinderen van Jan Meeussen Schinckel, versoeckende approbatie van dit nevensgaende 

accoort, welcke luijt als volght: 

Op dato ondergeschreven isser tusschen den Eerwaerdigen Dominus Henricus van Marle 

V:D:M: in Mastebroeck, in qualiteijt als volmachtiger van sijn Eerwaerde swager Dominus 

Gijsebertus Steenbergen V:D:M: in Lingen uijt kracht van olderlijke erffenisse pandtholder 

van seeckere pandtbrieff voor de Heeren Arnolt Witten, Evert Rijnvisch, Jan Gansneb 

genaemt Tegnegel, ende Hendrick Crachtsen Stuijrman, als ge-erfden in Veluwen op den  

9
de

 December 1645 gepasseert over een margen landts in den ampte van Heerde, buijrschap 

Veessen, op het buijrlant in sijn bepalinge gelegen, ter eenre, ende de Edele Gosen Erckelens 

en Berent van Tongeren in qualité als momberen over de kinderen van Jan Meeussen 

Schinckel, erfgenamen ex testamento van wijlen Gerrit Meeussen Schinckel gewesene 

pandtgever, en bij uijtcoop t’ recht hebbende van sijn salige huijsvrouwe Geerthien Gijsberts 

erfgenamen ten overstaen van Jan Meeussen Schinckel, den geseijde kinderen vader, ende van 

d’ Edele Heere Anthonij Beeltsnijder Steenbergen burgemeester der Stadt Campen als 

executeur van gemelte testament ter anderen sijden, over d’ inqualificatie van boven gemelte 

pantbrieff, slaende op een margen heeren-goet, bij de Heeren van rekeninge in Gelderlandt 

geen genoegsame approbatie bij pandtgeveren volgens belofte was uijtgewerckt, sodanigh 

veraccordeert, dat den Eerwaerde Dom. Gijsbertus Steenbergen de geseijde pandtbrieff 

eeuwelick en erffelick sal beholden, en dan voor het defect van genoegsame voorseijde 

approbatie en schade daer door gecauseert van de momberen van Jan Meeussen kinderen, 

genieten en profiteren sal eerst een somma van hondert en vijftigh goltguldens, en dan noch 

een somma van 17 caroli guldens, wegens uijtgeschotene oncosten, monterende te samen een 

somma van 227 caroli guldens, welcke de momberen voor haere pupillen aen Dom: 

Gijsbertus Steenbergen promtelick beloven te ontrichten en te betalen, edoch alles op 
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approbatie van de Heeren van de Magistraet, als overmomberen, waermede parthijen 

transigenten in der minne en vruntschap sullen ontscheijden sijn en blijven, sonder eenige 

vordere actie, deser aengaende tegens malcanderens te reserveren. Sonder Argelist, in 

waerheijs oirconde sijn hier van twe al-eens luijdende gemaeckt en van parthijen transigenten 

onderteijckent op den Augusti 1675. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen ende approberen het accoordt in voegen het 

selve is beraemt. 

 

197. Den 25 Sept(ember) 1675, fol.67. 

Opt’ request van Reijner Jansen versoeckende remissie op sijn oude pacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen dat den suppliant op sijn oude pacht vijftigh 

caroli guldens werde geremitteert. 

 

 

198. Eodem die [25 September 1675], fol.67. 

Opt’ request van Reijner Jansen versoeckende remissie van sijn pacht van de jaeren 1672 en 

73. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant van de jaeren 1672 ende 73, 

voor ijder jaer een vierde-part van pacht. 

 

 

199. Eodem die [25 September 1675], fol.67. 

Opt’ request van de Heer Burgemeester van de Wende ende Reijnier van Marle als momberen 

over d’ onmondige kinderen van Frans Baers, versoeckende approbatie over t’ vercopen van 

een hoffien in de Groene-straete gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt op het rapport van de Heer Burgemeester van de 

Wende, dat dese coop sij geaccordeert op 50 caroli guldens approberen ende ratificeren 

deselve. 

 

 

200. Den 25 Sept(ember) 1675, fol.67vo. 

Opt’ requeste van Thijs Hermsen tot Sallick, de bedienaers van den Armen met hem hebben 

gerekent ende naegesien nae liquidatie, waerin de remissie begrepen was van sijn pacht, dat 

deselve per reste schuldigh was tot den jaere 1674 incluijs de somma van f.1028 - 19 - 0, ende 

versoeckende daer op approbatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen dit gemaeckte accoort hier annex, pro ut 

jacet. 

 

 

201. Den 11 Octob(er) 1675, fol.67vo. 

Is de weduwe van Jan Gerritsen van Lingen geaccordeert de preuve in het H. Geest Gasthuijs, 

mits dat de selve daer in brenge haere goederen berekent op 1096 guldens, 17 stuijvers. 

 

 

202. Den 25 Octob(er) 1675, fol.67vo. 

Op t’ request van Beeltien Jans weduwe van salige Hendrick Gijsbertsen onderhout voor haer 

drie kinderen uijt desselver bestevaders aengestorven goederen, ende dat sulx door de 

momberen Gijsbert Meijer ende Hermen van der Maten moge werden uijtgereijckt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen dat sij aen de suppliant tot  

onderhout van dese kinderen, uijt dit aengestorvene bestevaders goedt uijtreijcken een somma  
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van 25 caroli guldens. 

 

 

203. Den 27 Novemb(er) 1675, fol.68. 

Opt’ request van de kinderen en erfgenamen van salige Wolter Berents in sijn leven 

Geestelijcke Meijer versoeckende remissie van haere pacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren de supplianten van de jaerlickse pacht van 

twehondert viertigh goltguldens, voor de twe quade jaeren, te weten, voor ijder jaer hondert 

Caroli guldens, sulx dat de supplianten sullen gehouden sijn de gemelte twe pacht jaeren te 

samen te voldoen met twehondert goltguldens. 

 

 

204. Den 30 Novemb(er) 1675, fol.68. 

Opt’ request van de weduwe van salige Burgermeester van t’ Engbert, versoeckende dat 

neffens Jacob Berentsen in plaetse van salige Burgermeester van t’ Engbert tot curator over 

den boedel van Abram Stroo, mochte werden gesurrogeert Dr. Rijck Ridder. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliante haer versoeck, en surrogeren  

Dr. Rijck Ridder in plaetse van sijn salige schoonvader tot curator over den boedel van Abram 

Stroo. 

 

 

205. Den 20 Decemb(er) 1675, fol.68vo. 

Opt’ request van Dirck Gerritsen Stippert versoeckende een bouvalligen toren staende bij de 

Cruijttoren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren en begunstigen den suppliant dat hij de 

toren in desen vermelt tot sijn waegenschuijre approprière ende gebruijcke, dogh tot 

revocatie. 

 

 

206. Den 24 Januarij 1676, fol.68vo. 

Opt’ requeste van Rutger Hoijman ende Dirck Boldewijnsen momberen over Berent 

Noortbergh, versoeckende aen haer pupil te mogen uijt tellen duijsent gulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de supplianten dat sij aen haer pupill Berent 

Noortbergh mogen uijt tellen duijsent gulden. 

 

 

207. Den 5 Januarij 1676, fol.68vo. 

Schepenen ende Raedt hebben Jan Jacobsen Toeback ende Hendrick Coensen begunstight met 

het loopampt van t’ dragen van brieven bij toewateren op Amsterdam. 

 

 

208. Den 29 Januarij 1676, fol.69. 

Op t’ request van Berent de Pool en Laurens van der Maten als momberen van Jacobus 

Galeijnsen versoeckende approbatie van sekere transactie en maeggescheijt gemaeckt 

tusschen Jan Gerritsen Eelkinck weduwenaer en boedelhouder van wijlen Jennechien Claes 

ter eener ende Hendrick Nieuwlant voor hem selven, ende als man ende momber sijner 

huijsvrouwe Engeltien Claes, voorts tusschen supplianten in qualiteijt als boven, en luijt her 

voornoemt maeggescheijt als volght: 

Op dato ondergeschreven isser tusschen Jan Gerritsen Eelkinck weduwenaer en boedelhouder 

van wijlen Jennechien Claes ter eenre, ende Hendrick Clasen Nieuwlandt voor hem selven, en 
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als man ende momber sijnen huijsvrouwe Engeltien Claes; voorts de Edele Berent de Pool en 

Laurents van der Maten, in qualiteijt als momberen over Jacobus Galeijnsen, respective 

erfgenamen van voornoemte Jennechien Claes, over desselfs nalatenschap, bij wege van een 

minnelick accoort, een vast ende onverbreckelick erfmaeggescheijt gemaeckt, ende opgericht 

op volgende conditien. Eerstelick sal Jan Gerritsen Eelkinck uijt sijn voornoemte vrouwen 

naelatenschap trecken alsoo de ene duijsent caroli guldens, als hem bij houwelicks 

vorwaerden, in dato den 25 Martij 1600 vijf en seventigh, sijn bespr0ken; mits dat tot 

verminderinge van deselve duijsent gulden sullen strecken alsodaene twehondert viertigh 

caroli guldens thien stuijvers, als hij bij ingangh des huwelicks van sijn vrouwen goet heeft 

ontfangen en genoten. Vorders neemt Jan Gerritsen in minderinge, en voor soo verre het 

streckt tot betalinge, mits desen aen sodane twe hondert caroli guldens, als sijn salige vrouwe, 

voor haer vaders goet, op t’ huijs in de Broederstraete, sijn bewesen, volgens deses Stadts 

prothocol van bewijsinge; mits treckende van de selve twe hondert guldens, te rente thien 

caroli guldens jaerlicks; soo dat op de voornoemte duijsent guldens door de voornoemte twe 

sommen albereets sijn betaelt vierhondert viertigh guldens thien stuijvers, en daer aen noch 

resteren vijfhondert negen en vijftigh caroli guldens thien stuijvers, welcke resterende 

penningen sullen worden betaelt uijt de eesrte penningen soo afgelost sullen worden. Ten 

anderen sal Jan Gerritsen tot afstant, soo van tucht, hem van sijn vrouwe bij testament 

gemaeckt, als van praetensie van mans voordeel, eeuwelick en erffelick beholden den 

geheelen inboedel, met alle soo in als uijtschulden des boedels; en daer en boven alsodanen 

golden hoeprinck, als hij aen sijn vrouwe op trouw hadde gegeven, Insgelijcks sal Jan 

Gerritsen beholden alle het kindergoet, en daer en boven tot een gedachtenisse van sijn salige 

vrouwe een kleijn psalmboeck met silver beslagen; Eijndelick sal Jan Gerritsen eeuwelick en 

erffelick profiteren en beholden de groeve tot sijn salige vrouwen begraffenisse, in den 

Bovenkercke aengecoft, mits daer voor aen sijn vrouwen erfgenamen voornoemt goetdoende 

alsodane penningen, als waer voor de selve is aengecoft. Hier en tegens sullen de voornoemte 

erfgenaemen van Jennechien Claes aenstonts trecken, eeuwelick en erffelick profiteren soo 

alle de vaste goederen, met de opcomsten van dien, als oock alle de rentebrieven ende 

obligatien neffens de renten van de selve, tot welcken fine Jan Gerritsen alle de brieven daer 

toe specterende, aen de erfgenaemen van sijn vrouwe, aenstonts sal overgeven, en laten 

volgen. Hier toe sal hij aen de selve erfgenaemen oock datelick uijtkeren, alle de klederen, 

soo van linnen, wullen, silver, golt, en wat vorders eenigsints tot haeren lijve heeft behoort, 

niet diesaengaende, boven voornoemte hoeprinck en kleijne psalmboeckien, uijtbesondert en 

sal oock in spesie aen de selve uijtkeren het testament etc. met silveren beslagh insgelijcks 

oock sekere poppe. Lestelick sal Jan Gerritsen aen sijn voornoemte vrouwen erfgenaemen 

uijtkeren alsodane costpenningen van Jan Pot, als voor t’aengaen van t’ huwlick sijn te goede 

geweest: Tegens genot van dese goederen sullen d’ erfgenaemen van Jennechien Claes lasten 

en dragen eens deels de dootschulden van de selve Jennechien Claes, anderdeels alsodaene 

renten, als voor t’ houwlick aen t’ Gasthuijs sijn te quade geweest. Waer mede parthien 

transigenten in aller minne en vriendtschap sullen gescheijden sijn en blijven, sonder eenige 

vordere actie ofte praetensie deses aengaende tegens malcanderen te reserveren. Sonder 

Argelist, in waerheijt oirconde sijn hier van drie aleens luijdende gemaeckt en van parthien 

transigenten neffens getuijgen onderteijckent op den vijf en twintighsten Januarij 1600 ses en 

seventigh. 

Onderstont. 

Gerrit Jansen Eelkinck; Aegidius Valckenier; Fr. Hanius J:V:Dr: tanquam testis. Jan Gerrits 

Eelkinck; Hendrick Claes Nieuwlandt; Laurens van der Maten; Berent de Pool. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen dit nevensgaende maeggescheijt ende 

transactie pro ut jacet. 
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209. Den 7 Februarij 1676, fol.71. 

Schepenen ende Raedt hebben Jan Jansen begunstight met de vacante Binnenvaderschaps 

plaetse van t’ Sieckenhuijs, en sulx op de profijten daer toe staende. 

 

 

210. Den 8 Februarij 1676, fol.71. 

Op t’ request van Lubbert Jansen Blijcker buijten de Hagenpoorte versoeckende remissie voor  

sijn achterstedige pacht aen de Geestelickheijt ter somma van 35 guldens over de jaeren 1671  

en 72. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant gunstelick dese 35 caroli 

guldens. 

 

 

211. Den 10 Februarij 1676, fol.71vo. 

Op t’ request van Jacobus van den Bergh versoeckende dat door de curatoren over den boedel 

van salige Theunis Hermsen, met namen Gerrit Roelofsen en Jan Velthuijs, sijnde hij Theunis 

Hermsen momber geweest over Peter Jansen, noch onmundigh, moge werden uijtgetelt aen 

hem Jacobus van den Bergh, als swager van Peter Jansen, welcke nae Indien vertrocken is, 

soo veele penningen als hem Peter Jansen wegens d’ administratie van momberschap sijn 

competerende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren dat de curatoren in desen vermelt, aen 

Jacobus van den Bergh voor het onmundige kint uijt den boedel van Theunis Hermsen, 

alsodane penningen over tellen, als het onmundige kint Peter Jansen sijn competerende. 

 

 

212. Den 5 Febr(uarij) 1676, fol.72. 

Op t’ request van de predicant en ouderlingen van de Luthersche gemeente, versoeckende dat 

de legaten aen haere armen door haer gemeente aen deselve gegeven bij testamente, mochten 

worden betaelt door der testatoren erfgenamen ende mainteneu tot dien. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt staen de supplianten toe ende accorderen dat die alsoo 

gegeven legaten aen haer gemeijnte sullen moeten worden betaelt mits dat den Armen van de 

gereformeerde gemeijnte hier door niet worde vernadeelt. 

 

 

213. Den 23 Febr(uarij) 1676, fol.72. 

Op het request van Christiaen Christiaensen havenmeester, daer bij remonstrerende, hoe dat 

hij vermits sijn vrou ten deele lam en sijn kindt blint is, qualijck van sichselfs can subsisteren, 

versoeckende met een penninck begunstigt te sijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant uijt dese tegenwoordige 

Stadtscamer de Anno 1676 met thien goltguldens eens. 

 

 

214. Den 23
ste

 Febr(uarij) 1676, fol.72vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Kock aengeselt en gebeneficieert met het yckmeesters 

ampt van botertonnen, en dat op sodanige ordres en reglementen als bij haer Edele Actbare 

daer omtrent sullen werden beraemt. 

 

 

215. Dito [23 Februarij 1676), fol.72vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt aen d’ Edele Lambert Mathijsen Hartoch, genegen sijnde om  
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alhier in steen coophandel te drijven, ten diendende om deselve bequamelijck te setten, 

begunstigt met een plaetse buiten de Vrouwen poorte op de Welle welcke sijn Edele door de 

heeren Cameners uijtgesien en aengewesen sal worden. 

 

 

216. Den 2 Martij 1676, fol.72vo. 

Opte requeste van Jacob van der Weert ende Berent Panhuijs als mombaren over die twe  

onmundige dochterties van wijlen Jan Jansen Panhuijs, versoeckende approbatie van  

alsoodanigen vercopinge als aen Gerrit Dircksen, kercmeister hebben ingegaen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt avoijeren ende approberen soo danige vercoopinge als 

die mombaren hebben ingegaen. 

 

 

217. Den 9
de

 Meert 1676, fol.73. 

Op het request van Coert Croon, daer bij versoeckende, dat sijn swager Jan Pastoor moge 

worden toegestaen om alhier school te mogen houden. 

Was geapost:  Wort aen Jan Pastoor geconsenteert, om provisienelijck voor de tijt van een 

iaer den schooldienst alhier binnen dese stadt te mogen exerceren en waernemen. 

 

 

218. Den 14
de

 Meert 1676, fol.73. 

Op het request van Jan Stavast junior versoeckende dat hij sijn aendeel van het veer op Swoll 

aen Antonij Rutgers mochte overdoen. 

Was geapost:  Wort gepermitteert, dat den suppliant de bedieninge van het veer op Swoll aen 

Antonij Rutgers sal vermogen te transporteren en over te doen. 

 

 

219. Ongedateerd [14 Meert 1676], fol.73. 

Op het request van Hans Gunter Kouter, Capitain Lieutenant van den Oversten Treupis 

remonstrerende, dat eenen monsieur Piets ruiter onder desselfs compagnie sijnde is versogt 

heeft, om eenen silveren degen, door eenen Adam Stots meder ruiter van deselve compagnie 

gebracht in de banck van leeninge en daer op gelicht omtrent 18 caroli guldens, het Lombaert 

briefien gelanckt aen zalige Goosen Geurtsen dochters en daer op noch verstreckt ses caroli 

guldens maeckende te samen 24 caroli te lichten en alsoo de voorschreven dochters  

verweigert het gemelte lombert cedultien wederom te geven, onder praesentatie nochtans haer 

verscot te restitueren, en dat onder praetext, als off suppliant uijtt den eigen handt van 

voorschreven monsieur Piets niet hadde mede gebracht, versoeckende, dat de voorschreven 

Goosen Geurtsen dochters mochten worden gelast, om ilico onder restitutie van haer verschot, 

het voorschreven lombert cedultien aen suppliant te overhandigen, onder praesentatie, dat aen 

U Edele Achtbare quitancie sal passeren van den degen ontfangen te hebben ende aen den 

eigenaer te sullen overbrengen. 

Was geapost:  Wort verstaen, dat die in desen gementioneerden silveren degen onder 

genoechsame cautie en restitutie der penningen door den suppliant sal mogen worden geligt. 

 

 

220. Den 11 Meert 1676, fol.73vo. 

Opt’ request van Wolter Meijer J:U:Dr. versoeckende om te moegen advoceren voor deser 

Stadts Hooge en Lege Bancke. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt admitteren den suppliant als Advocaet te mogen 

dienen. 
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221. Den 22 Martij 1676, fol.74. 

Op t’ request van Hendrick en Theodoor van Lievendal versoeckende approbatie van een 

vercochte vierde part van haer erve op Camperveene gelegen, sijnde dese vercopinge gedaen 

op approbatie van haer Edele Hooch Achtbare aen t’ Geertruijden en Catharinen Gasthuijs 

voor achthondert caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen die in desen gemelte gedaene coop. 

 

 

222. Den 25 Martij 1676, fol.74. 

Opt’ reguest van d’ eijgenaren van de Hoven buijten de Hagenpoorte, versoeckende een sloot 

te graven om haere hoven tot der selver versekeringe. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren de supplianten haer versoeck, en hebben 

voorts gecommitteert de Heeren Hooftluijden in den Hagen, om de breete van de versochte 

sloot af te palen, ede aen de supplianten daer van d’ aenwijsinge te doen. 

 

 

223. Den 21 April 1676, fol.74vo. 

Op t’ request van Hadewich Harms versoeckende remissie van haere pachtpenningen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om redenen van haere resterende 

pachtpenningen tot den jaere 1673 incluijs de soma van 200 caroli guldens. 

 

 

224. Eodem die [21 April 1676], fol.74vo. 

Op t’ request van Lammechien Arents weduwe wijlen Lambert Willemsen Ligger 

versoeckende remissie van haere pachtpenningen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen om sonderlinge redenen dat de suppiante tot 

betalinge ende voldoeninge van haere achterstedige pachtpenningen tot den jaere 1672 

incluijs, sal connen volstaen, mits betalende een somma van noch tweduijsent caroli guldens. 

 

 

225. Den 24 April 1676, fol.75. 

Op t’ request van de creditores van den boedel van wijlen Hermen Dircksen Moltmulder, 

versoeckende tot curatores over des selfs boedel Burgermeester A.B. Steenbergen ende 

Doctor Wolfsen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren gemelte personen tot curatoren over den 

boedel van Hermen Dircksen Moltmulder. 

 

 

226. Den 8 Maij 1676, fol.75. 

Op t’ request van Geert Stevens versoeckende dat Claes van Wijringen als curateur van den 

boedel van Claes Aertsen mochte werden geordonneert uijt cracht van olderlicke bewijsinge 

aen hem die bewesene penningen, welcke noch resterende waren in voorschreven boedel, te 

laten volgen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren de curateuren van den boedel van Claes 

Aertsen, uijt het gelt, soo gecomen is van het landt vercocht tot Wilsem te betalen aen supliant 

alsodane penningen als daer van voor het eerste termijn sullen comen te procederen. 

 

 

227. Den 27 Maij 1676, fol.75vo. 

Op t’ request van Hendrick Rasbeeck, versoeckende nader interpretatie over d’ afgegeven  
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sentensie in saecke van Laurens Ketels. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen bij nader interpretatie van de jongst afgegeven 

sententie in desen gemelt, dat den arrestant des gearresteerde verteringe gedaen op de 

Hagenpoorte geduijrende des gearresteerde detentie ten vollen sal hebben te betalen. 

 

228. Den 31 Augusti 1676, fol.75vo. 

Opte request van Itien Suijrhofs weduwe van Cornelis Herwajer, versoeckende dat haer een 

tractament voor haer en dienst op het College tot haerer subsistentie mochte werden 

toegeleght. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliante uijt des Stadts camer voor 

haere getrouwe diensten des weecks met een Rijxdaelder 

 
[In marge]: Debet inseri post 30 diem Augusti 1675. 

 

 

229. Den 12 Junij 1676, fol.76. 

Op t’ request van Arent Lubbertsen versoeckende dat hem moge werden toegestaen buijten de 

Hagenpoorte op den Oort te vercopen groff ende wittebroot, neffens andere eetwaren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren ende vergunnen den suppliant sijn 

versoeck, mits dat hij voor af contentement doe aen de Gilden. 

 

 

230. Den 13 Junij 1676, fol.76. 

Op t’ request van de momberen der kinderen van wijlen Berent Noorbergh, versoeckende dat 

sij aen haere pupillen mochte uijtreijcken het silver en goudt, linnen en wullen van pupillen 

ouders, vermits sij bij nae meerder jarigh sijn. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt consenteren de supplianten dat sij de goederen in desen 

genomineert aen gemelte pupillen overhandt reijcken. 

 

 

231. Den 22 Junij 1676, fol.76vo. 

Op t’ request der Gildemeesters van t’ Cuijpers gilde, versoeckende interdictie, van geene 

botter vaten op andere plaetsen gemaeckt alhier in te voeren of te vercopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen alnoch dat niemant eenige oude botter vaten 

van buijten ledigh alhier sal mogen invoeren ende inbrengen om die te vercopen bij verbeurte 

derselver, ende daer en boven ter Schepen claringe te sullen werden gestraft. 

 

 

232. Den 26 Junij 1676, fol.76vo. 

Opt’ request van Vribbelt Hendricksen versoeckende dat hem mach werden toegestaen tot 

Brunnepe te slijten ende vercopen broot ende wittebroot. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij de neringe van 

slijterije van broot en wittebroot tot Brunnepe oeffene. 

 

 

233. Den 19 Augusti 1676, fol.77. 

Dirck Versmidt Schoolmeester op t’Eijlandt wort begunstight uijt d’ Ecclesiastique Camer 

jaerlicks met thien goltguldens. 
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234. Eodem die [19 Augusti 1676], fol.77. 

Op t’ request van Hendrickien Brants momberen, versoeckende dat tot betaelinge van haere 

pupillen vaders schulden moge werden overgelevert in handen van Jan Hertgertsen een 

handtschrift van vierhondert en vijftigh caroli guldens en dat sulx niet moge strecken tot haere 

praejudicie of namaninge van de voorschreven pupillen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen de momberen de overleveringe van dese 

obligatie (tot betalinge van de schulden) in handen van de mombers, en vrijinge van namanen 

van de pupillen. 

 
[In marge]: Hermen Cellis en Hendrick Rutgerts momberen. 

 

 

235. Den 28 Augusti 1676, fol.77vo. 

Op t’ request van Herman van der Maten en Helmich Willemsen momberen van Jurrien 

Oostendorps onmundige kint, versoeckende dat des kints bestemoeders goedt van meubelen 

onder beneficie van inventaris ten overstaen van twe crediteuren vercocht mogen werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de supplianten haer versoeck. 

 

 

236. Den 9 Sept(ember) 1676, fol.77vo. 

Op t’ request van Hermen Luijcksen Groenvis ende Jan van de Weteringe momberen over de 

vrouw weduwe Plancius, versoeckende tot betalinge van de schulden van den boedel te 

mogen opnemen van Dom. Johannes Roldanus en Antonius Grevensteijn vooghden van 

Hendricus en Jacobus Grevensteijn een somma van vierhondert caroli guldens onder conditie 

dat haer vooghden speciael sij gehijpotheseert alsodane capitale actie van 500 caroli guldens 

op d’ Oostindische Camer tot Amsterdam. Om haer capitael ende interesse á 5 per cento daer 

op voor alle andere creditoren te mogen vinden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen en staende supplianten toe, dat de selve van 

de Edele Dom: Johannes Roldanus en Dom: Antonius Grevensteijn als vooghden van 

Hendricus en Jacobus Grevensteijn opnemen tot betalinge van de schulden van de vrouw 

weduwe Plancius een somma van vierhondert caroli guldens met verbant van het gemelte 

capitael tegens vijf per cent voor alle andere crediteuren neffens dienteressen op de capitale 

actie van vijfhondert gulden op d’ Oostindische Camer tot Amsterdam. 

 

 

237. Den 2 Octob(er) 1676, fol.78vo. 

Op t’requeste van de Heer Burgermeester Everhardt Ram, remonstrerende dat hij ende sijn 

huijsvrouwe, een jeder van sijne goederen alhier voor Heeren Schepenen hadden opgericht 

besloten testament, dat suppliantes huijsvrouwe met haer doot het selve hadde geconfirmeert, 

oock den tijdt gecomen was, dat het testament werde geopent en gepubliceert in de 

tegenwoordigheijt van des overledens vrienden, met versoeck dat haer Edele Hooch Achtbare 

als sterfhuijsrichters gedachte vrienden gelieven mochte te citeren, d’ inheemsche ordinarie, 

d’ uijtheemsche bij wetebrieven, met vermaen aen den Heer Officier van een jeder plaets, dat 

die vrienden bij een jeder wetebrief genoemt, d’ andere vrienden ongenoemt wilden 

openbaren tot die te doene citatie, om alle ende een jeder over ses weken eerstcomstigh, van 

den dagh des wetebriefs af te rekenen, haer in het sterfhuijs, alhier in de Weeme ter woninge 

van suppliant te sisteren het besloten testament te sien ontsegelen, openen, ende horen lesen, 

te doen ende laten geschieden naer erfhuijs recht, met waerschouw, dat daer eenige mochten 

uijtblijven, alhier gecommitteert in dien val te versoecken, der selven stede sullen occuperen 

ende bekleden ten eijnde alhier te worden verricht nae deser Stadts sterfhuijs recht. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant in desen sijn versoeck. 

 

 

238. Den 24
ste

 Octob(er) 1676, fol.79. 

Op het request van Simon Abrahams ende Hermina Backers daer bij remonstrerende, dat haer  

broeder Roeloff Backer, Lieutenant van Capitain Berent Joost van Ittersum voor Maestricht is 

gebleven niemant van de vrienden sich quamen te openbaeren, om haer als erffgenaem te 

dragen off te verclaren, supplianten beducht sijn om de erffenisse simpliciter en anderts als 

sub beneficio inventarii te aenvaerden, versoeckende derhalven inventarii beneficium om 

middels dieselvige haer broeders saecken te verrichten ende sijn boedel te redden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden consenteren supplianten dat deselve, met assumptie 

van twee der principaelste creditoren, den boedel van haren broeder wijlen de Lieutenant 

Roeloff Backer sub beneficio inventarii sullen mogen aenveerden ende redden. 

 

 

239. Den 25 Novemb(er) 1676, fol.79vo. 

Willem Hendricksen Scholte en Siourt Tierrick, sijn op het versoeck van Jan Hendricksen 

Cralen geauthoriseert tot curatores over den boedel van Marichien Jurriaens, om deselve ad 

opus jus habentium te redden. Actum in senatu die ut supra. 

 

 

240. Den 30 Novemb(er) 1676, fol.80. 

Schepenen ende Raedt hebben geauthoriseert de personen van Wolter Nijhoff J.V.D. ende 

Hugo ter Borch tot curatoren over de kinderen en goederen van wijlen Evert Willemsen van 

der Weert, om het recht der voornoemte kinderen goederen buijten der selve praejudicie bij 

provisie waer te nemen.  

 

 

241. Den 5 Decemb(er) 1676, fol.80. 

Opt’ request van de momberen van vrouw Plancius, versoeckende consent van aen Dominus 

Plancius te mogen oversenden alsodane brieven als door de Westindische Compagnie 

gerichtelick waren vercoght van 3800 guldens voor 3 á 4 per cento ten oorsake sij geen 

penningen gehadt hebben om de bijlage daer bij te voegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren dat gemelte brieven aen Dominus 

Roldanus mogen werden overgesonden. 

 

 

242. Den 5 Decemb(er) 1676, fol.80vo. 

Opt’ request van Thiman Hermsen Ligger, remonstrerende hoe dat de Stadt wegens sijn 

vaderlicke of moederlicke pacht, welcke overleden waren was competerende 1600 guldens 

met praesentatie dat hij in de nieuwe pacht jaren, waer van noch seven overigh waren, wel 

wilde continueren indien hem wierde geconsenteert d’ oude pacht op terminen te betalen ende 

alsoo jaerlicks hondert Rijxdaelders. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt bewilligen dat den suppliant jaerlicks van sijn 

achterstedige vaderlicke of moederlicke pacht betrale hondert Rijxdaelders, ende dan vorders 

in de nieuwe pacht (de selve van jaer tot jaer promtelick betalende) continuere. 

 

 

243. Den 12 Decemb(er) 1676, fol.81. 

Schepenen ende Raedt hebben geauthoriseert tot Administrateur van Hille Rijts vergaderinge  
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in plaetse van wijlen vrouw Johanna Voorne, weduwe wijlen Capitain Johan Scheffer, de 

Edele Helmich Wolfsen J.V.D. 

 

 

 

244. Den 20 Decemb(er) 1676, fol.81. 

Op t’ request van Jacobus Ridder J.V.D. en Muntmeester deser Stadt versoeckende te mogen 

munten nae vercregen instructie van de Heeren Raden en Generaelmeesters van de Munte, 

den penningh van dubbelde stuijvers. 

Was geapost:  Wanneer den suppliant van de Heeren Raden en Generaelmeesters van de 

Munte sal hebben geobtineert de vereijschte instructie in desen, ende de selve aen Schepenen 

en Raedt vertoont, soo wordt het versoeck van suppliant in het munten van dubbelde stuijvers 

tot een te limiteren quantiteijt geaccordeert. 

 

 

245. Den 20 Decemb(er) 1676, fol.81vo. 

Schepenen ende Raedt begunstigen Jan Molter op sijn ingegeven requeste met het Stadts 

Glasemakerschap. 

 

 

246. Den 22 Decemb(er) 1676, fol.81vo. 

Opt’ request van Jan Berentsen Haene, remonstrerende hoe dat sijn vrouwe (niet tegenstaende 

veelvoudige interpellatien soo in der minne gedaen als oock daer op gevolghde decreten uijt 

de naeme van de magistraet afgegeven) echter hem malitienselick hadde ende bleef verlaten, 

waer door hij sijne saecken niet conde verrichten als wel behoorde, met versoeck dat hij 

mochte werden geauthoriseert om tot reddinge sijner saecken sijn huijs op d’ Oude straete te 

mogen beswaren, veralieneren etc. soo en als hij nodigh en oirbaer soude oordelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant om redenen in desen 

vermelt om sijn huijs op d’ Oude straete nae sijn welgevallen te mogen beswaren, 

veralieneren etc. soo als hij nodigh sal oordelen te behoren. Sonder Argelist. 

 

 

247. Den 5 Januarij 1677, fol.82. 

Opt’ requeste van Lubbert Thomassen op Camperveene, versoeckende voor sijn geledene 

schade een jaer remissie van sijn pacht, ende eenige vergoedinge voor het maecken van de 

Isseldijck aldaer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren de suppliant een jaer pacht, soo om redenen 

van sijn geledene schade, als tot vergoedinge van het maken des Isseldijcks. 

 

 

248. Den 13 Januarij 1677, fol.82vo. 

Opt’ requeste van Swier Aertsen versoeckende (ter oorsake van sijn schade, ende het 

verbranden van sijn huijs, schuijre en twe bergen, des Stadts hooij, dat daer  in lagh 

geoccasioneert) remissie van de pachtpenningen van t’ verbrande en vorige jaren. 

Was geapost:  Om redenen in desen requeste vermelt remitteren Schepenen ende Raedt den 

suppliant sijn achterstedige pachtpenningen van d’ oude camers, uijtgesondert, dat den selven 

sijn pacht van het jaer 1673 sal hebben te betalen, mits genietende neffens anderen een vijfde 

part remissie. 
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249. Den 21 Jan(uarij) 1677, fol.83. 

Op t’ request van Hendrick en Andries van Emst, versoeckende den boedel van haer salige 

broeder Jannes van Emst onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den supplianten dat sij den boedel van haer 

salige broeder Jannes van Emst onder beneficie van inventaris aenvaerde. 

 

 

250. Den 29 Jan(uarij) 1677, fol.83. 

Hebben Schepenen en Raedt Steven van Loteren, vermits het overlijden van Rutger de 

Barendrager, met het vacante barendragerschap begunstigt. 

 

 

251. Dito [29 Januarij 1677], fol.83. 

Op het request vande Edele Goossen Erckelens en Berent van Tongeren, daer bij 

versoeckende in qualiteit als momberen van Jan Meeussen Schinckels voorkinderen, om den 

imboedel, bij wijlen Gerrit Meeussen Schinckel naergelaten publijck te mogen distraheren, en 

de penningen daer van procederende ten meesten voordeel van de jonge Gerrit Meeussen, aen 

wende selve sijn gepraelegateert, op interesse te beleggen. 

Was geapost:  Wort de supplianten in haer qualiteijt dit haer versoeck geconsenteert. 

 

 

252. Den 13 Febr(uarij) 1677, fol.83vo. 

Op t’ request van Gerrit van Rhenen als momber van Gerrichien Worst, beneffens Hermen 

van der Maten als man ende momber van Femmechien Worst, kinderen van wijlen Frederick 

Jacobsen Worst, versoeckende den boedel van haer salige vader te aenvaerden sub beneficio 

inventarii. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren de suppliant haer versoeck, met assumtie 

van twe der principale creditoren. 

 

 

253. Den 17 Febr(uarij) 1677, fol.84. 

Op t’ request van Dries Lulofsen Stadtsmeijer op t’ Engberts versoeckende uijt oorsake van 

sijne geledene schade in de Fransche jaren hem aengedaen, remissie der selver twe jaren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt remitteren den suppliant om redenen in desen vermelt een 

jaer van sijn pacht. 

 

 

254. Eodem die [17 Februarij 1677], fol.84. 

Opt’ requeste van Jan Petersen Jager, versoeckende, (door dien door sware stormen en hoge 

watervloeden, soo door t’ weghdreijven van sijn hooij, in t’ stucken breken van sijn koje, als 

aen dijckagie en andersints groote schade geleden heeft) dat sijn pacht jaerlicks mochte 

werden gereduceert op 400 caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij jaerlicks te pachte 

geve vierhondert caroli guldens en voorts dat sijne pachtjaren met ende neffens d’ andere 

Stadtsmeijeren sullen comen te expireren. Sonder Argelist. 

 

 

255. Den 19
de

 Febr(uarij) 1677, fol.84vo. 

Op het request van Lambert Rutgers uijt de naem van Henrickien Jans weduwe van wijlen  

Reiner Bartolds, deser Stadts meijersche, overgegeven tenderende daer heen, dat haer inde  
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oude Camers twee hondert caroli guldens mochten worden geremitteert, dat sij alsdan de 

resterende duisent caroli guldens in twee terminen soude voldoen, te weten 500 gulden op 

Meij aenstaende ende d’ andere 500 guldens op naestcompstige Meij over een jaer. 

Was geapost:  Op het rapport vande heeren Bernhard Vollenhove aen Joan Dirxen van de 

Wende met de suppliant in conferentie geweest sijnde hebben Schepenen ende Raedt 

goetgevonden aen de remonstrante in de oude Camers deser Stadt te remitteren twee hondert 

caroli guldens sullende vervolgents mogen volstaen met de betalinge van duisent caroli 

guldens, waer van sij gehouden sal sijn op aenstaende Meij deses jaers 1677 te betalen vijff 

hondert caroli guldens en de andere vijff hondert caroli guldens op Maij daeraen volgende, 

sulx sonder dilay. 

 

 

256. Dito [19 Februarij 1677], fol.84vo. 

Op het request van Dirck Anthonij meijer deser Stadt, te kennen gevende, dat hij noch in de 

oude Camers, volgents computatie bevonden wordt schuldich te blijven, gestelt sijnde op 500 

caroli guldens in plaets van 800 caroli guldens ’t  sedert den iare 1667, een summa van 1200 

caroli guldens, welcke bereits is te betaelen, indien haer Edele Hoochachtbare sulx believen 

mochte te approberen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt gehoort hebbende het rapport van de heeren Bernhard 

Vollenhove en Joan Dirxen van de Wende in conferentie geweest, sijnde met den suppliant 

nopende desselffs achterstedigheit en schult in de oude Camers deser Stadt, hebben gelijck 

voor deses was verstaen goetgevonden, dat desele ’t sedert den iare 1667 voor sijn pacht in 

plaets van achthondert met vijff hondert caroli guldens sal mogen volstaen, naer welckers 

stellinge en calculatie deselve in de oude Camers schuldich blijft twaelff hondert caroli 

guldens, welcke den suppliant geordonneert wort te betalen op sodane terminen als hem door 

de heeren Cameners voorscheven sullen worden gepraefigeert. 

 

 

257. Den 16 Febr(uarij) 1677, fol.85. 

Op t’ request van de respective Dekenen en Hooftluijden van t’ Lakenbereijders Gilde, 

versoeckende dat van nu voortaen alle die geene die haer tot het Lakenbereijden begeven (in 

gevolge de costumen van de naburige Steden en Provincien) naer dat sij twe gehele leerjaren 

bij haer meesteren sullen gewerckt hebben, alsdan voorts gehouden mochte voor de respective 

gildemeesteren haer proeve te doen daer voor ten profijte van t’ Gilde betalende vier caroli 

guldens thien stuijvers, ende soo wanneer het mochte gebeuren, dat jemandt der leerknechten 

sich praesenterende om sijn proef te doen, bevonden wierde de selve niet naer behoren te 

connen doen, dat de selve alsdan gehouden mochte sijn, de voorschreven oncosten niet te min 

te betalen, en sich voorts soo lange bij sijn meester begeven, tot dat hij deselve nae behoren 

soude heben gedaen, of te connen doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de supplianten haer versoeck, en verstaen 

dat dese ordre en reglement in desen vermelt, van nu af aen bij het Gilde sal werden nageleeft. 

Sonder Argelist. 

 

 

258. Den 10
de

 Martij 1677, fol.86. 

Op het request van de Gildemeesters van ’t Linnenwevers Gilde ’t sampt alle haer 

Ouderluiden, daer bij te kennen gevende, dat, veele ingesetenen en uitheemschen clachtich 

vallen over het los en quaet werck waer door onse Stadts welvaert en florisante negotie staet 

vermindert te worden, bij supplianten eenparich goetgevonden is alleen een ijder meester en 

knecht van ’t Linnenwevers Gilde scherpelijck te belasten, goet en vast werck te sullen  
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maecken off laten maecken, waer mede sij haer Reiders consenteren en vernoegen connen en 

inval daer sodanigh gebreck aen waer, waermede de eigenaer niet te vreden was, dat sulx 

soude mogen brengen voor de Gildemeesters, om te laten visiteren en waerderen, wat men 

daer voor aen arbeits loon betalen sal; Als oock dat geen knechten mogen vertrecken voor en 

aleer sij haer stucken rede en ten vollen wercke gebragt sullen hebben, off andersints geen 

gelt, sonder praegnante redenen daer van genieten sullen; En op dat sulx (streckende alleen 

ten beste van onse Stadt en burgerie) met des te groter ijver en beter ordre soude mogen 

werden naegecomen, versochten remonstranten, dat haer Edele Hooch Achtbare mochten 

believen dees genomene en dienstige resolutie te approberen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raden den inhout van desen requeste geexamineert hebbende, 

hebben hetselve versoeck geapprobeert en geratificeert gelijck hetselve geapprobeert en 

geratificeert wort cracht deses. 

 

 

259. Den 7 Martij 1677, fol.86vo. 

Op t’ van Lubbert Willemsen, Dries Lulofs en Jan Gerritsen Bijsterbos, getrouwt aen de 

dochteren van salige Claes Hansen, gewoont hebbende op t’ Eimbert, versoekende den boedel 

te aenvaerden onder beneficie van inventaris, ende dan remissie van haer resterende oude 

landtpacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren de supplianten dat sij dese erffenisse sub 

beneficio inventarii aenvaerden. 

 

 

260. Den 1 Maij 1677, fol.87. 

Opt’ requeste van Dominé Johannes Roldanus predicant tot Enckhuijsen, versoeckende tot 

betalinge van doot en andere schulden van wijlen de weduwe Plancius te mogen negotieren 

een somma van hondert en vijftigh guldens en dat dese op te nemen penningen of uijt  

d’ actien van d’ Oostindische Compagnie ter camere binnen Amsterdam, d’ erfgenamen van 

gemelte weduwe toebehorende, of uijt de eerste incomende vruchten en effecten, die gemelte 

weduwe en hare erfgenamen bij de Landtschap van Overijssel, of bij de Stadt van Campen te 

goede hebben, voor alle andere schulden mochten afgelost ende voldaen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant sijn versoeck pro ut jacet. 

 

 

261. Den . . . . . 1677, fol.87. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge van de Kercke in de Cuinre geordonneert te 

betalen uijt de Geestelike Camer de somma van twintigh silvere ducatons. 

 

 

262. Den 14 Maij 1677, fol.87vo. 

Op t’ request van Steven Segersen (op t’ Eijlandt), remonstrerende hoe dat hij op t’ erve van 

Jan Backer drie jaren voor een somma van 800 caroli guldens jaerlicks hadde geseten, en 

nader hant het selve aen hem voor 475 verhuijrt was, veele vhe hadde verloren, en tweduijsent 

seventigh guldens van d’ oude pacht schuldigh was, met versoeck van eenige remissie, en tot 

het overige redelicke terminen van betalinge. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om redenen sijner armoede 

(als connende sijn vhe ofte goederen niet genoeghsaem sijn ofte renderen tot betalinge sijns 

achterstants) van d’ oude pacht de somma van duijsent guldens, sullende hij suppliant soo op 

d’ oude als nieuwe pacht gehouden sijn te betalen tegens Martini aenstaende vijfhondert caroli 

guldens, ende dan op Paschen 1678 driehondert en vijftigh guldens en vervolgents hondert 
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Daelder boven de nieuwe pacht jaerlicks tot de volle betalinge, sullende bij ontstentenisse 

deses het voorschreven geremitteerde van nul en geener waerde sijn. 

 

 

263. Den 14 Maij 1677, fol.88. 

Op t’ request van Willem Jansen Backer wonende op de Heupe, remonstrerende hoe dat hij 

lange jaren op een pacht van 600 guldens jaerlicks hadde geseten, welcke nu voor 400 

guldens was verpacht, waer door hij in sijn oude pachtjaren seer was ten achteren geraeckt, 

boven dat hij noch veele schade door stormen aen dijcken heeft geleden, waer in hij de 

gescheurde colcken op sijn eijgen costen heeft opgemaeckt, oock sijn coje heeft verloren, en 

veel landt met sant was belopen, met versoeck dat een weijnigh remissie mochte hebben en 

het overige in terminen betalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat de pacht van die tijdt, dat het erve weder is 

afgeslagen geweest, sal in plaets van 600 guldens op 400 guldens gereckent worden, sulx dat 

in vijf jaren 200 guldens jaerlicks te hoge, ende dan comende te corten van 600 guldens, 400 

guldens, makende te samen aen schulten twaelfhondert guldens, soo wordt den selven noch 

geremitteert, om redenen in desen vermelt, de somma van 860 guldens ses stuijvers, sulx dat 

den selven op d’ oude pacht noch schuldigh blijft vierthienhondert guldens op welcke hij in 

desen lopenden jare sal hebben te betalen hondert guldens, en vervolgents tot de volle 

betalinge hondert daelder jaerlicks, sullende bij faute van dien dese voorschreven remissie van 

nul en geener waerde sijn. 

 

 

264. Den 14 Maij 1677, fol.88vo 

Opt’ request van Hendrick Albertsen Stadts meijer op t’ Eijlandt, remonstrerende, hoe dat hij 

voor desen hadde geseten op een seer sware pacht van 740 guldens jaerliks, daer en boven 

door verscheijden sware stormen en inundatien drie colcken in sijn landt gehadt, en veele 

schade hadde geleden; waer door hij in d’ oude camers een groot restant was schuldigh 

gebleven, met versoeck dat dit in consideratie mochte werden genomen, d’oude pacht van 740 

guldens op de nieuwe van 400 guldens jaerlicks gestelt en gerekent, ende dan noch een 

weijnigh geremitteert, en het overige op redelicke terminen tot betalinge gestelt mochte 

werden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat de pachten van die tijdt dat het erve weder 

is afgeslagen geweest sal in plaets van 740 guldens op 400 guldens gerekent worden, sulx dat 

in vijf jaren te hoge gerekent 1700 guldens, hebbende aen de Griffier Breda tot betalinge van 

die Fransche contributie hier boven noch betaelt 300 guldens, en dan noch geremitteert 943 

guldens 9 stuijvers den suppliant noch schuldigh blijft tweduijsent caroli guldens van welcke 

hij sal schuldigh sijn jaerlicks op St. Jacob, St. Marten en Middewinter te betalen vijftigh 

guldens tot de volle betalinge toe, sullende bij ontstentenisse deses voorschreven reductie en 

remissie van nul en geener waerde sijn. 

 

 

265. Den 14 Maij 1677, fol.89vo. 

Opt’ request van Matthe Lamberts, remonstrerende hoe dat voor eenige jaren herwaerts, door 

belofte van sulx te sullen genieten aen haer pachtpenningen, heeft laten inleggen 72 roeden 

dijcks, dat sij daertegen noch eenige resterende schulden hadde in d’ oude camers, en tot noch 

toe hier voor haer niets was goedt gedaen, met versoeck van eenige remissie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren de suppliante om redenen in desen requeste 

vermelt 88 guldens 7 stuijvers sulx dat de selve wegens d’ oude pacht noch schuldigh blijft 

twehondert seventigh guldens, blijvende hier en boven de Heer Burgermeester Vriese als  
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momber over Burgermeester Backers kinderen, voor haer noch gedebiteert in gevolge het 

boeck van salige Burgermeester Bentheim folio 22 voor de somma van hondert en dertigh 

guldens, en sal suppliante gehouden sijn op St. Jacob naestcomende te betalen vijftigh guldens 

op Maij 1678 50 guldens en voorts op Michaëli 1678 vijftigh guldens op Maij 1679 50 

guldens en voorts op Michaëli des selven jaers het restant, en bij aldien dese terminen niet 

worden op voornoemte tijden voldaen, sal voorschreven remissie voor nul verclaert blijven. 

 

 

266. Den 14 Maij 1677, fol.90. 

Op t’ request van Jacob Aertsen Stadtsmeijer op t’ Raes, remonstrerende hoe dat hij door 

stormen en deurbreken der dijcken veele schade hadde geleden en daer door in sijn oude pacht 

vrij wat ten achteren gecomen was, versoeckende derhalven eenige remissie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant van sijn oude pacht, om 

redenen in desen requeste vermelt twehondert twintigh guldens sesthien stuijvers sulx dat den 

selven noch schuldigh blijft sevenhondert guldens, van welcke hij sal betalen op den 28 Maij 

aencomende hondert daeldes, op naestcomende Martini hondert daelders, ende dan op Maij 

1678 en St. Martini daer aen volgende t’ elckens twehondert guldens. En is nader 

goetgevonden, dat wanneer de voorgaende terminen op gesettede tijden niet werde 

nagecomen en voldaen, de remissie voor nul verclaert sal sijn. 

 

 

267. Den 28 Maij 1677, fol.90vo. 

Op t’ request van Frederick Janssen op den Bosch, te kenen gevende hoe dat hij getrouwt is 

aen  Neeltien Alberts, dochter van wijlen Albert Everts, bij Marchien Willems in echte 

verweckt, dat Marchien Willems sullende hertrouwen haer twe onmundige kinderen 

Hendrickien en Neeltien Herms heeft bewesen gehadt jeder 100 daelder, met een bedde en 

toebehoor, dat Hendrickien gestorven sij, en alsoo het bewesene op Neeltien vervallen, dat 

genoeghsaem in bonis ten tijde der bewijsinge is bevonden, dogh naderhandt het goedt bij de 

Stadt vercoght, en hem hier tegens niets te goede sij gedaen, met versoeck dat derhalven het 

selve tegens sijn oude pacht mocht werden afgerekent. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant sijn versoeck pro ut jacet, 

uijtgesondert dat de bedden met haer toebehoor ijder sullen werden gerekent op viertigh caroli 

guldens. 

 

 

268. Den 17 Junij 1677, fol.91. 

Opt’ requeste van Abram van Suren, neffens Claes Luiksen Veltcamp, momberen over de 

salige kinderen van Arent Gerritsen van der Hof bij Sara Lucas Veltcamp in echte verweckt, 

remonstreende, hoe dat voornoemte Sara bij het hertrouwen aen Wolter Canneman haer drie 

voorkinderen bewesen heeft voor vaders goet de somma van hondert en vijftigh Caroli 

guldens dat daer en boven Roelof Eeckholt uijt d’ effecten van den inboedel van wijlen Jan 

Meijnerdtsen van der Hof aen remonstranten en die aen Wolter Canneman overgelanght heeft 

de somma van 140 guldens als oock noch van eenigh silver ter somma van 66 caroli guldens 

monterende te samen de somma van 356 guldens waervan 1/3
de

  part bij versterf op de moeder 

en consequentelick in den boedel van voornoemte Canneman weder is vervallen ende alsoo 

hij Canneman d’ effecten van sijn voorkinderen aen de momberen gedenckt uijt te keren bij 

aldien hij in betalinge mochte overlangen 300 caroli guldens coopspenningen van seker huijs, 

staende tegens over de Fransche Kercke, bij voornoemte Eeckholt, Canneman ende 

momberen aen Peter Gosensen Backer vercoght, ende sulx bij Haer Edele Achtbare wierde 

geaccepteert ende geapprobeert. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren en approberen dat in gemelte betalinge 

worde overgelanght de driehondert caroli guldens coopspenningen liggende op het huijs in 

desen geéxpresseert. 

 

 

269. Den 25 Junij 1677, fol.92. 

Op t’ requeste van Berent Jacobsen Stadts meijer wonende op het Raes, remonstrerende hoe 

dat hij door stormen voor den oorlogh veel schade aen dijcken hadde geleden, colcken op sijn 

costen opgemaeckt, veel vee was afgestorven, daer en boven door den vijandt vele schade was 

aengedaen sulx ten achteren dat in sijn oude pacht was gecomen, met versoeck dat eenige 

remissie mochte hebben, en het overige in terminen betalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om redenen in desen vermelt 

van sijn oude pacht een en sestigh guldens, sulx dat den selven noch schuldigh blijft hondert 

en seventigh guldens, van welcke hij op aencomende maendagh sal hebben te betalen hondert 

guldens en het overige tot de volle betalinge in de tijdt van drie weken daer nae, bij faute van 

welcke de voornoemte remissie voor sal sijn. 

 

 

270. Ongedateerd [25 Junij 1677], fol.92vo. 

Insgelijcks op het request van Lambert Bolter. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt remitteren de suppliant om redenen in desen vermelt van 

sijn oude pachtpenningen vierhondert caroli guldens sulx dat den selven noch schuldigh blijft 

achthondert en vijftigh guldens van welcke hij op aencomende Michaëli sal betalen hondert 

guldens en voorts van jaer tot jaer hondert guldens tot de volle betalinge toe, sullende bij 

misbetalinge deses de voornoemte remissie nul sijn. 

 

 

271.  Ongedateerd [25 Junij 1677], fol.92vo. 

Als mede op het rquest van Hendrick Stronckert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om redenen in desen vermelt 

de somma van hondert drie en vijftigh guldens, 6 stuijvers sulx dat den selven nocschuldigh 

blijft twe hondert guldens van welcke hij op aencomende Michaëli sal betalen vijftigh 

guldens, ende dan in het volgende jaer van 1678 vijf en seventigh guldens en in Anno 1679 de 

laeste vijr en seventigh guldens, sullende bij ontstentenisse deses voorschreven remissie nul 

sijn. 

 

 

272. Ongedateerd [25 Junij 1677], fol.93. 

Eodem die. Op het request van Reijner Dubbelts. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om redenen in desen vermelt 

van sijn oude pacht elfhondert en eene gulden sulx dat den selven noch schuldigh blijft 

twaelfhondert guldens van welcke hij in desen jare sal hebben te betalen hondert guldens en 

dan voorts van jaer tot jaer twe hondert guldens tot de volle betalinge toe en sal bij 

misbetalinge deses, t’ voorgemelte voor niet geremitteert worden gehouden. 

 

 

273. Ongedateerd [25 Junij 1677], fol.93. 

Eodem die. Op het request van Hendrick Gerritsen op t’ Snaterijs. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om redenen in desen vermelt 

van sijn oude pacht duijsent vijfhondert en vijf en twintigh guldens sulx dat den selven noch 
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schuldigh blijft drien duijsent guldens van welcke hij jaerlicks sal hebben te betalen neffens 

sijn nieuwe pachtpennngen drie hondert guldens tot de volle betalinge, bij faute van welcke de 

voornoemte remissie voor nul sal sijn. 

 

 

274. Den 16 Julij 1677, fol.93vo. 

Opt’ request van Doctor Hoolboom ende Jan Daems als momberen over de twee onmundige 

kinderen van Berent Daems, remonstrerende hoe dat de twee onmundige kinderen bij 

testamentaire dispositie van de weduwe Hoolbooms saeliger gemaeckt sijn, een capitael van 

2400 caroli guldens welcke penningen verrenten tegens 4 per cento. En alsoo de voornoemte 

kinderen van haer renten niet te konnen gevoedet noch gekledet worden, en alrede enige 

schulden tot onderhout gemaeckt sijn, die niet en konnen van de provenuen betaelt worden, 

ten sij men een capitael van twee hondert guldens coeme te negotieren, soo ist’ dat de 

voorschreven momberen daer toe het consent & approbatie van U Edele Hoogh Achtbare als 

overmomberen sijn versoeckende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen aen supplianten haer versoeck, mits dat sij 

daer van behoorijcke rekenschap sullen hebben te doen. 

 

 

275. Den 7
de

 Augusti 1677, fol.94. 

Op het request van de kinderen ende erffgenaemen van zalighe Jan Ligger ende Clara 

Reijnders, remonstrerende hoe dat haer supplianten olderen boedel noodtsakelijck dient 

gereddet te worden, anderst staet te vresen datte selve geheel in ruïne sal vervallen, door dien 

de crediteuren van deselve deurgaens anholden tot betaelinge, ten weinighsten tot 

versekeringe. 

Doch dewiele de praesente supplianten, dewelcke aen de crediteuren geerne alle ten 

mogelijcke contantement souden geven, sulx niet konnen effectuëren, noch perfecteren, door 

dien supplianten broeder Franco Ligger militair sijnde tegenwoordich int’ leger is, welcke tot 

sijn momberen alhier gehat heeft d’ Heer Muntmeester Jacobus Ridder ende Gerrit Janssen 

Hoffstede, aen welcke oock noch geen bedanckinge van momberschap is gedaen: Ende op dat 

d eeddinge van supplianten olderen boedel ten spoedighsten bij der handt genomen en door de 

absentie van Franco Ligger geen praejudicie mochte toegevoeght worden: soo versoecken 

supplianten datte gewesene momberen Jacobus Ridder en Gerrit Janssen Hoffstede van U 

Edele Hoogh Achtbare mogen worden geauthoriseert, om neffens supplianten uijt Franco 

Liggers ende sijn vrouwen (soo alle uijre int’ kinder bedde staet te bevallen, en derhalven niet  

kan overkomen) naeme, des voornoemte boedels goederen te mogen verkopen, supponeren, 

beswaeren, in versekeringe te stellen, als oock de verkofte te transporteren, voorts alles te 

doen t’ gene Franco Ligger en sijn vrouw praesent sijnde tot reddinge des boedels 

voorschreven eenichsins soude kunnen mogen ofte moeten doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten haer versoeck, ende 

authoriseren oock de gewesene momberen, om uijt Franco Liggers ende sijner huijsvrouwen 

naeme, tot reddinge van de boedel haerer ouderen, neffens de supplianten alles te doen, ende 

te laten geschijden, wat hij ende sijn huijsvrouwe, selfs tegenwoordich sijnde, eenichsins 

soude kunnen, ofte mogen doen. 

 

 

276. Den 14
de

 Augusti 1677, fol.95. 

Op de requeste van Geesien Blat, versoeckende, dat in plaets van Maria Moer, overleden 

sijnde, met de vroetvrouwenplaets op t’ ordres emolument mochte worden begunsticht. 

Was geapost: Wort met de opengevallen vroetvrouwenplaets begunstigt op sodaenich 
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tractament als daer toe is staende en bij de overledene is getrocken geweest, aenvanck 

nemende, wanneer derselver tractament sal comen te cesseren. 

 

 

277. Den 18 Augusti 1677, fol.95vo. 

Opt’ requeste van Jan Michielsen versoeckende het Clockstellerschap van dese Stadt, 

tegenswoordigh met het bedancken van N. Sprakel vacant geworden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant bij provisie met dit 

clockstellerschap op sodane profiten als met hem sal worden geconvenieert. 

 

 

278. Den 20
ste

 Augusti 1677, fol.95vo. 

Hebben Schepenen en Raedt goetgevonden een somma van 40 caroli guldens vereert tot 

opbou vande Kercke tot Diepenheim, te vergrooten tot 60 caroli guldens. 

 

 

279. Den 27 Augusti 1677, fol.95vo. 

Opt’ requeste van Hendrick Arentsen Schut willende het hantwerck van lakenmaker opsetten, 

waer toe, hij minderjarigh sijnde, versoekt veniam aetatis te mogen hebben. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt concederen den suppliant veniam aetatis. 

 

 

280. Den 28 Augusti 1677, fol.96. 

Opt’ requeste van Jan Brouwer versoeckende veniam aetatis. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verlenen den suppliant veniam aetatis. 

 

 

281. Den 13
de

 Septemb(er) 1677, fol.96. 

Op ’t request vande momberen van wijlen Doctor Bernhard Borneman, versoeckende, dat sij 

de boedels van haer oom wijlen Reiner Borneman  en die van haer grootmoeder sub beneficio 

inventarii alsoo eenigeswaericheit maeckten, mochten aenveerden. 

Was geapost:  Wort de suppliant geconsenteert, om wegens derselver pupillen de boedels in 

desen requeste vermelt sub beneficio inventarii te mogen aenveerden. 

 

 

282. Den 15 Augusti 1677, fol.96. 

Opt’ requeste van de weduwe van Jan Soeties, wonende op de Weerden, versoeckende om 

hare geledene schade door plunderinge in de Fransche tijdt tot verscheijdenmalen haer 

aengedaen eenige remissie van haer oude pacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliante om redenen van haer oude pacht 

negen en seventigh guldens, 4 stuijvers sulx dat de selve noch schuldigh blijft vierhondert vijf 

en twintigh caroli guldens op welcke sij sal hebben te betalen tegens Michaëli 1677 hondert 

guldens, voor St. Peter 1678 hondertguldens, St. Jacob hondert guldens en dan Michaëli 1678 

hondert 25 guldens edoch soo dit alles voor St. Peter 1678 mochte worden betaelt, sal 

suppliantinne volstaen met vierhondert guldens voor rekeninge van haer pacht. 

 

 

283. Den 24 Sept(ember) 1677, fol.96vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Steven van Lotteren barendrager met sijn huijsvrouwe 

begunstight met de woninge achter het boven kerckhof, op t’ hoeckien van de Corte Hofstrate 
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gelegen, de Stadt toebehorende. 

 

 

284. Den 4
de

 Octob(er) 1677, fol.97. 

Opt’ requeste van Berent Claessen remonstrerende hoe dat hij suppliant met de weduwe van 

zaelighe Harmen Eckelboom, als onmachtigh sijnde om de turff saecken (waer toe sij van 

haer Edele Hoogh Achtbare was aengestelt) te onderhouden, was overgekomen, ende in 

praesentie van haer naaste bloetverwanten geaccordeert, dat hij an de voorschreven weduwe 

de weecks soude geven ende betalen een sekere summa gelts, waermede sij was 

gecontenteert, mits dat de voorschreven weduwe aen hem soude overlaeten het maecken van 

de turffsaecken als bover geseijt; versoeckende derhalven dat U Edele Hoogh Achtbare dit 

voorschreven ingegane accoort met haer consent believen mochten te agreëren, ende den 

suppliant met de voorschreven place begunstigen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren en approberen suppliant sijn versoeck, 

mits sorgedragende datte turffsaecken op soodanige lancte ende wijtte worden gemaeckt, als 

dezelfe voordezen altijdt sijn geweest, ende dan oock gevende aen de opgemelte weduwe 

hetgene hij in deezen requeste aen haer heeft belooft. 

 

 

285. Den 15 Octob(er) 1677, fol.97vo. 

Opt’ requeste van Peter Michaelsen versoekende remissie van eenige achterstedige jaren 

uijtgangh aen de Geestelickheijt een huijssien in de Geerstrate. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant vier jaren uijtgangh uijt dit 

huijssien, mits dat den selven hier weder come met ter woninge. 

 

 

286. Den 22 Octob(er) 1677, fol.97vo. 

Is vertoont seker maeghescheijt tusschen Wolter Canneman weduwenaer en boedelhouder van 

Sara Lucas Veltcamp ter eenre, ende Abram van Suren neffens Claes Luijcksen Veltcamp als 

momberen over Meijnert en Geertruijdt Arents van den Hof, naegelaten soon en dochter van 

wijlen Arent Gerritsen van den Hof, bij Sara Lucas Veltcamp in echte verweckt aen d’ ander 

sijde, welcke maeggheschijt bij Schepenen ende Raedt prout jacet is geapprobeert. 

 

 

287. Den 12
de

 Novemb(er) 1677, fol.98. 

Opt’ requeste van Andries van Thoor soo voor hem  selven, als mede Berent Claessen van 

Berkum in qualité als momber over het naegelaten kint van Henrick Gerbrantsen genaemt 

Geesien Henricks, remonstrerende hoe dat eenen Willemtien Willems, sijnde een oude 

vrijster, onlanx deeser werelt is coemen te overlijden, welcke noch iets, edoch weijnich heeft 

naegelaten, die van supplianten is begraven geworden, waer van oock erffgenaemen ab 

intestato sijn: t’ was nu sulx dat de moeder van de voorschreven Willemtien Willems eenige 

weken voor haer was overleden welkers boedel (uti refertur) soo heel wel niet enstaet, sij 

supplianten haer daer inne niet gaerne souden inlaeten, nee maer alleen het naegelatene va 

voornoemte Willemtien Willems, dat appart en separaet heeft geaequireert gehadt, geerne 

souden aentasten, om vervolgelijck daer uijt des selfs saecken te redden, en de doodtschulden 

te betalen, echter hetselvige niet anders geerne souden doen dan met consent van haer Edele 

Hoogh Achtbare seer reverentelijck versoekende dat haer Edele Hoog Achtbare haer 

supplianten beliefden te consenteren om de naelatenschap alleen van voornoemte Willemtien 

Willems aen te mogen tasten, en naer haer te nemen, om daer uijt de schulden te betalen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten, om soo d’ eene als d’ andere 
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de boedel onder beneficie van inventaris, met assumptie van eene ofte twee van de 

principaelste crediteuren, te mogen aenvaerden. 

 

 

288. Den 19 Decemb(er) 1677, fol.98vo. 

Hebben Schepenen en Raedt de Edele en hoogh geleerde Jan Veene J.V.D. geconsenteert 

voor Stadt en Landtgerichte te advoceren. 

 

 

289. Den 20 Decemb(er) 1677, fol.98vo. 

Opt’ requeste van de Visschers die de Visscherie voor de Weeme van desen jaere gepacht 

hebben, versoekende remissie van haer pacht ter oorsake een hecht met den ijsgangh daerin 

gedreven was. 

Was geapost:  Supplianten wordt om redenen van dese hare beloofde pachtpenningen 

geremitteert thien goltguldens. 

 

 

290. Den 24 Decemb(er) 1677, fol.99. 

Op t’ requeste van Willem Sibrantsen dickebiervoerder, versoeckende, alsoo hij in plaetse van 

Hermen Kersien tot biervoerder om desselfs outheijt is verkoren, aen welcke hij oock de halve 

profiten moet uijtreijcken, dat hem daer voor gelijck voor desen was mondelinge 

geaccordeert, jaerlicks thien goltguldens mochte werden toegeleght. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thien goltguldens 

jaerlicks uijt dese Stadts camer te ontfanghen, soo lange als Hermen Kersien sal comen te 

leven. 

 

 

291. Den 14 Jan(uarij) 1678, fol.99. 

Op t’ request van Claes Centsen versoeckende in de Camer de Anno 1676 remissie van 

hondert caroli guldens wegens gepachtede buitendijxe landen. 

Was geapost:  Den suppliant betalende een summa van vijff en seventich caroli guldens wort 

den selven alsdan de resterende vijf en twintich caroli guldens geremitteert. 

 

 

292. Den 6 Januarij 1678, fol.99vo. 

Opt’ requste van Jan Ibinck versoeckende (bij sijn indispositie) dat soo wanneer hij mochte 

comen te overlijden, sijn soone Herman Ibinck in sijn plaetse met het ordinaris bodeschap van 

dese Stadt mochte werden begunstight. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den soone van suppliant genaemt Hermen 

Ibinck, nae dode van den suppliant met het ordinaris bodeschap van dese Stadt, en sulx op 

tractament en profiten daer toe staende. 

 

 

293. Den 6 Januarij 1678, fol.99vo. 

Opt’ requeste van Jennechien Cornelis, versoeckende de vacante vroetvrouwen plaetse, van 

wijlen Femme Roelofs, tot Brunnepe. 

Was geapost:  Suppliantinne wordt met d’ opengevallen vroetvrouwen plaetse begunstight op 

het tractament daer toe staende. 

 

 



Pagina 70 van 154 

294. Den 22 Januarij 1678, fol.99vo. 

De Heer Burgermeester Peter Eeckholt hebbende versocht het Bolwerck bij het Holtsagers 

Poortien te mogen gebruijcken tot een hof, is sijn Edele het selve veraccordeert. 

 

 

295. Den 22 Januarij 1678, fol.100. 

Jacob Gerritsen Ovinck, Schoolmeester toe Brunnepe is begunstight methet aensprekerschap 

tot Brunnepe, sodanigh of schoon jemandt een ander mochte gebruijcken, hij evenswel nae 

redelickheijt daer van sal worden geconsenteert van die geene die een ander gebruijckt, en sal 

hij oock wel sorge dragen dat hij van sijn aenspreken niet te veele come te eijsschen. 

 

 

296. Den 2
de

 Feb(ruarij) 1678, fol.100. 

Op de requeste van de kinderen van Hendrickjen Berents salige versoeckende den boedel van 

haer moeder onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren de supplianten, om de boedel van haer 

moeder, met asumptie van twee der principaelste crediteuren, onder beneficie van inventaris 

te mogen adieren. 

 

 

297. Den 2
de

 Feb(ruarij) 1678, fol.100vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt d’ Edele en Hooghgeleerde Albert Luloffs J.U.Dr. 

geconsenteert om voor Stadt en Landtgerichte als Advocaet te mogen dienen. 

 

 

298. Den 2 Febr(uarij) 1678, fol.100vo. 

Opt’ requeste der Gildemeesters van t’ Timmermans gilde, remonstrerende, hoe dat veele 

winckeliers, niet resorterende onder het gilde comen te vercopen allerhande cleijn houtwerck, 

als stoven, stoelen etc. buijten dese Stadt gemaeckt, strijdigh tegens haer gildebrief, met 

versoeck om hier in te voorsien, dat door Haer Edele Hoogh Achtbare mochte werden 

geaccordeert, dat een ijder der gildebroederen op sijn gemaeckte stoven, en ander houtwerck, 

gehouden sal wesen sijn marck te branden, en vervolgens alle winkeliers gelast binnen 

sekeren tijdt haere stoven als ander houtwerck buijten dese Stadt gemaeckt te vercopen of 

wegh te brengen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt verstaen, dat alle borgeren en inwoonderen geen cleijn 

werck anders als op jaer en weeckmarckten sullen mogen veijl houden in conformite ’t, den 

gildebrief, en voorts dat de gildebroederen hare te maecken wercken sullen hebben te ijcken, 

willende den gildebroederen ernstlick hebben gerecommandeert hare houtwercken op een 

redelicke prijs, en soo als de vreemden te vercopen. 

 
[In marge]: NB. Die Apostille hier op afgegeven is uijt oorsake van naelatigheijt der gildebroederen in het ijcken, op 

den 4 November 1678 bij Schepenen en Raedt gerevoceert, en ter niete gedaen. 

 

 

299. Den 7 Febr(uarij) 1678, fol.101. 

Op t’ requeste van Laurens van der Maten, versoeckende dat hij de hofplaetse van wijlen 

Peter Jansen van der Maten gelegen bij de Calckoven, tegens genot van vruchten moge 

cultiveren soo lange anders hier in sal worden gedisponeert. 

Was geapost:  Fiat, dogh buijten praejudicie der crediteuren. 

 

 



Pagina 71 van 154 

300. Den 9 Febr(uarij) 1678, fol.101. 

Opt’ requeste van de momberen der naegelatene kinderen van wijlen Hendrick Isebrants, ende 

van Dirckien Louws versoeckende approbatie van dit naevolgende accoort; 

Alsoo eenige quaestie althans is swevende geweest, nopende de bewijsinge van Dirckien 

Louws, naegelatene weduwe van Jan Aertsen op t’ Oever wegens het vaderlike goet van 

Louwe, Aeltien en Peter Janse, waer over momberen sijn Jan Jansen van t’ Oever, ende Jan 

Gerritsen Soeteman ter eenre, ende Gosen Erkelens, Jan Aertsen ende Hendrick Stoffers in 

qualité als momberen over Trijntien Hendricks, bij Hendrick Isebrants en voornboemte 

Dirckien Louws in echte verweckt ter andere sijden. Welcke voornoemte quaestie op 

approbatie van Schepenen en Raedt, door tusschen spreken van de Heeren Burgermeester 

Aper Herwajer, Theunis Helmichsen Backer, Doctor Cornelis Veen, ende Reijnier van Marle 

in der minne bij vrundelick accoordt is geassopieert en weghgenomen, en dat in maten en 

manieren hier nae beschreven. Te weten, is tusschen parthijen hier inde geaccordeert en over 

gecomen, dat Louwe, Aeltien en Peter Jansen, respective als voorkinderen van Dirckien Lous, 

bij wijlen Jan Aerts in echte verweckt, eerst en vooral uijt den gemeenen boedel voor hun 

vaderlick goet sullen trecken, en profiteren een somma van duijsent vijfhondert en viertigh 

caroli guldens dito f.1540 caroli guldens eens. 

Waer mede parthijen dan alsoo hier inde te vreden sijn geweest, en hebben haer desen 

accoorde wel laten gevallen, belovende hier niet tegens te doen ofte te laten geschieden, waer 

mede dan alle actie, en praetensien desen aengaende ten eenenmael mits desen volcomen sijn 

geassopieert, en opgeheven. Alles sonder argelist in oirconde der waerheijt sijn hier van twe 

al eens luijdende accoortsbrieven opgericht, en van wedersijts parthijen en daghholderen 

onderteijckent. Actum Campen den 5 Februarij 1678, waren onderteijckent met verscheijden 

handen. 

Jan Jansen van t’ Oevers, dit is het marck van Jan Gerrits Soeteman met eijgene handt 

getogen. A. Herwajer als daghholder. R. van Marle als daghholder. Louwe Jansen. Aeltien 

Jans. Gosen Erckelens. Jan Aertsen. Dit is het marck van Hendrick Stoffer, met eijgener handt 

getogen.Theunis Helmichsen Backer als daghholder. C. Veen J.U.D. als daghholder. Lager 

stont: quod attestor rogatur H. Wolfsen D. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen dit accoordt pro ut jacet. 

 

 

301. Den 14
de

 Feb(ruarij) 1678, fol.102vo. 

Heeft Andries Berents van Barckum sijne acte als geweldige provoost oover het Garnisoen 

binnen deese Stadt in senatu vertoont. 

 

 

302. Den 13 Febr(uarij) 1678, fol.102vo. 

Opt’ requeste van de Gildemeesters van t’ Slepers gilde versoeckende een besloten gilde op 

acht personen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den supplianten met een besloten gilde, 

sulx dat het selve van nu af sal bestaen uijt acht personen in getalle, dogh alles tot revocatie. 

 

 

303. Den 16 Febr(uarij) 1678, fol.102vo. 

Opt’ requeste van Jan van de Weteringe versoeckende, de ledige plaetse met de steen van het 

vervallen huijs bij de Wiltvanck, daer den Scherprichter placht te wonen. 

Was geapost:  Wort suppliant vergunt, edogh tot revocatie. 
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304. Den 18 Febr(uarij) 1678, fol.103. 

Op t’ requeste van Hendrik van Dette en Berent Jurriaensen momberen over t’ naegelaten 

kindt van wijlen Wessel Groothuijs en Geesssien Hendricks, versoeckende bij provisie, (voor 

dat sigh met den boedel vermengen) consent om voor de dootschult te vercopen de weijnigh 

meubilen. 

Was geapost:  Fiat met adsumtie van een der principale crediteuren. 

 

 

305. Den 26
ste

 Feb(ruarij) 1678, fol.103. 

Op de requeste van Jan Batenburgh, remonstrerende hoe dat seer geerne een grote vojage nae 

Indien of elders wilde gaen doen, waertoe alsoo eenige penningen vannoden was hebbende, 

versocht dat op eene sijner obligatien een somma van 200 caroli guldens op interesse mochte 

gaen lichten. 

Was geapost:  Dr. Helmich Wolfsen wordt versocht ende geauthoriseert, om ten laste van 

suppliant ende sijne goederen te negotieren de somma van 200 caroli guldens, ende daer uijt 

den suppliant van alle nodruft, tot sijn vojage geraequireert wordende, te voorsien. 

 

 

306. Den 26 Febr(uarij) 1678, fol.103vo. 

Op t’ requeste van de kinderen van salige Gabriel Palm, versoekende ten overstaen van twe 

crediteuren onder beneficie van inventaris te anvaerden den boedel van wijlen haren vader. 

Was geapost:  Fiat, mits dat sij supplianten binnen acht dagen de naemen der principaelste 

crediteuren ter secretarie sullen doen aenteijckenen. 

 

 

307. Den 4 Martij 1678, fol.103vo. 

Opt’ request van d’ erfgenamen van wijlen d’ oude Jan Lambertsen, versoeckende dat in 

plaetse van den absente mede erfgenaemen Jackes en Marretien Jacops interesse in het 

schiften en scheijden der erffenisse mochte werden waergenomen door Court Croon en  

Mr. Dirck Smit, der selven oomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Court Croon en Mr. Dirck Smit, om der 

mede-erfgenamen in desen vermelt, interesse waer te nemen en te vertreden. 

 

 

308. Den 5 Martij 1678, fol.104. 

Op t’ requeste van Jan Erckelens, Jan en Jelis Jelisen, versoeckende, alsoo de huijsvrouwe in 

de Swane Bovenpoorte uijt het huijs was vertrocken, ende sij de goederen hadden 

geinventariseert wegens cooppenningen van het huijs als anders, de selve ad opus jus 

habentium te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren de supplianten dat het geinventariseerde 

goet in desen vermelt ad opus jus habentium moge werden vercoft. 

 

 

309. Den 23 Martij 1678, fol.104. 

Op de requeste van Jan Pitersen, versoeckende dat sich met sijn nichte Jannegien Hendricks in 

den echten staet mochte begeven. 

Schepenen ende Raedt, consenteren dit versochte huwelick. 
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310. Den 23
ste

 Martij 1678, fol.104vo. 

Op de requeste van de respective Kerckmeesters vant’ Geertruijden & Catharine Gasthuijs, 

versoeckende dat tot betalinge van seker gekofte achste part van een arve op Camperveen 

gelegen (waer van het voornoemte Gasthuijs op een achste part nae, het gehele arve is 

toekoemende) eenige penningen mochten negotieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de Heren Provisoren ende Kerckmeesters 

vant’ Geertruijden en Catharinen Gasthuijs, om, ten meesten dienste van gemelte Gashuijs, 

sooveele penningen als vannoden te mogen negotieren. 

 

 

311. Den 30
ste

 Martij 1678, fol.104vo. 

Op de requeste van Jacobjen Worst weduwe wijlen Jan van Wijringen, versoeckende dat met 

assistentie van haere vrienden, sekere stucke landts in Mastebroeck gelegen, ende hetwelcke 

des suppliantinnen kinderen met haer supplianten suster en broeder in gemeenschap sijn 

hebbende, met een somma van 150 caroli guldens moge gaen beswaren, ten fine om daer uijt 

haere drie kinderen te mogen kleden. 

Was geapost:  Fiat ut petitur. 

 

 

312. Den 22ste April 1678, fol.105. 

Op de requeste van Hugo ter Burgh ende Wolterus Nijhoff, als momberen over de kinderen 

van zaelige Evert Willemsen van der Weert, versoeckende dat ten profijte van de kinderen 

hondert caroli guldens mochten negotieren ten fijne om dieselve neffens een obligatie ad 400 

caroli guldens staende op Hermen Lucassen Hogencamp in judicio te deponeren, om soo 

doende het eerste termijn van het gekofte huijs, het Gulden Schepel genaemt te voldoen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten haer versoeck. 

 

 

313. Den 22ste April 1678, fol.105vo. 

Op de requeste van Jan Willemsen, Ruijter onder wijlen den Colonell Simon van Haersholte, 

remonstrerende hoe dat van Dr. Rijck Ridder, als volmachtiger van Jacobus Vriesenburgh, 

onlanghs gekoft hadde sekere versegelinge van 100 goltguldens liggende op seker oldt 

vervallen huijssien in de Morren Steege staende, van welck huijsjen die noodtdruftige armen 

deser Stadt bij versterff erffgenaemen waeren geworden, maer alsoo dieselve van dit haer 

recht waeren renuntierende, ende dese versegelinge voor sooveele bekent d’ eerste is waer 

voor oock veel licht het huijsien sal moeten behouden, soo versoeckt den suppliant dat haer 

Edele Hoogh Achtbare hem believen te authoriseren, om het voorschreven huijsien te meugen 

repareren: Edoch onder dit bedinck, inkas onvermoedelijck jemant op dit huijsien 

hiernaemaels mochte koemen te spreken dat die dan gehouden sullen sijn den suppliant sijne 

aengewende reparatie te refunderen, met den interesse van dien. 

Was geapost:  Desen de Bedienaers der armen gecommuniceert sijnde, dewelcke oock van 

haer recht hebben gerenuntieert. Soo wordt den suppliant dit sijn versoeck geconsenteert. 

 

 

314. Den 23ste April 1678, fol.106. 

Alsoo voor eenige daegen seker request, edoch nu vermist, door de weduwe van zalige 

Helmich Schene is gepraesenteert, waer in versocht, dat sekere verrotte ende onbruijckbaere 

gote, tusschen haer huijs ende de Brouwerie van zaelige Reijnder Haninck liggende, tot 

haeren kosten mochte gaen vernieuwen; edoch onder desen bedinge, dat het gedaene verschot, 

het sij uijt de coop ofte huijrpenningen van geseijde Brouwerie, pro quota, haer eerst ende  
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voor al mochte worden gerefundeert: Soo hebben Schepenen & Raedt den suppliantinne haer 

versoeck geconsenteert gelijck oock sulx geconsenteert wordt kracht desen. 

 

 

315. Den 25 April 1678, fol.106vo. 

Opt’ requeste van Hermen Jansen Huijsman, vertrouwt aen Anna Weijers buijtenburgers 

dochter, versoeckende de buijten borgerschap mits betalende de jura daertoe staende op 

terminen naevolgende, als nu op St. Jan aencomstigh, en dan op St. Jan 1679 het volle, en 

sulx bij versteck van sijn gerechtigheijt en verbeurte van vee en haven. 

Was geapost:  Supplianten wordt begunstight met de buijtenborgerschap, mits betalende de 

jura daer toe staende op sodane terminen en conditien, als hier bij belooft. 

 

 

316. Den 11
de

 Maij 1678, fol.106vo. 

Op de requeste van Dirck Versmit Schoolmeester op het Camper Eijlandt, versoeckende 

ampliatie van sijn tractament. 

Was geapost:  Den suppliant wordt sijn tractament gestelt op dartich dito 30 goltguldens 

jaerlijcks. 

 
[In marge]: Di requeste van Albert Henricksen den 11de Maij vide post den 31 Maij Hans Hansen Carreman vide 

naest den 15 de Junij. 

 

 

317. Den 13 Maij 1678, fol.107. 

Opt’ requeste van Jan Jansen Cock ycker van de botervaten, versoekende dat den prijs over 

het ijcken der botervaten bij ordonnantie geëmaneert en gestatueert, magh werden gehouden, 

en daer bij gemaintaneert tegens de clachten der Gildemeesters van t’ Cuijpers Gilde. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat den suppliant voor het ijcken van ijder botervierendeel sal 

hebben te genieten ses doijten, van een achtendeel vier doijten, en voor een halfjen drie 

doijten, sonder onderscheijt van eenige vaten. 

 

 

318. Eodem die [13 Maij 1678], fol.107. 

Opt’ requeste der Gildemeesters en Oldermannen van t’ Cuijpers Gilde, versoeckende afslagh 

van prijs over het ijcken der boter-vaten gestatueert. 

Was geapost:  Wordt verstaen dat den aengestelden ijcker, voor het ijcken van ijder 

botervierendeel sal hebben te genieten ses doijten, van een achtendeel vier doijten, en voor 

een halfjen drie doijten. 

 

 

319. Den 23 Maij 1678, fol.107vo. 

Jacob Cortleven en Jan Jelisen sijn tot momberen geauthoriseert over de kinderen van 

Margrita Borchers, bij wijlen Jacob Schermer in echte verweckt, om uijt haer naeme te 

transporteren seker huijssien tot Meppel. 

 

 

320. Den 31
ste

 Maij 1678, fol.107vo. 

Op de requeste van Jan Jansen Bleicker en Jan Gerritsen Soeteman, als momberen over de 

kinderen van wijlen Jan Aertsen, wonende op het Eilant, versoeckende approbatie van seecker 

accoort als volgt: 

Alsoo Louwe Janssen, Aeltien Jansen en Peter Jansen, te samen kinderen ende erffgenamen  
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van wijlen Jan Aertsen ende Dirckien Louws echteluiden, dus lange in gemeenschap van hun 

vaders goederen hebben geseten, hoedanige gemeenschap van goederen, ordinarie oneenicheit 

en misverstant comt te veroorsaecken, om welcke dan te provenieren en voor te comen, 

hebben Louwe Jansen mitsgaders Jan Jansen Bleicker en Jan Gerritsen Soeteman in qualiteit 

als momberen over Aeltien en Peter Jansen, ten overstaen van de heeren Aper Harweijer en 

Joan Dirx van de Wende, als hier toe van parthien specialiter versocht sijnde met malcanderen 

overcomen ende geaccordeert, sulx op approbatie van Schepenen en Raedt deser Stadt, nae 

dat alvoorens parthien wel rijpelich den staet, goederen, huis, berg en schuire, huismans 

gereetschap als anders tot en aen het erve behorende, hadden overwogen, geëxamineert ende 

naergesien, en sulx in voegen en manieren hier naer beschreven: 

Eerstelijck ist er tuschen wedersijts parthien en dachholderen geaccordeert en overgecomen, 

dat voorschreven Louwe Janssen aen sijn voornoemde suster Aeltien Jans en andere 

momberen van Peter Janssen eens en vooral bij wege van uitcoop nopende hun vaders goet, 

soo op het Eilant bevonden wort, sal hebben uijt te keeren en betalen ieder vijffhondert caroli 

guldens maeckende te samen duisent caroli guldens mits betalende naer een jaer, van de 

onbetaelde cooppenningen den interest tegens vijff percento, en in cas sijn voorschreven 

suster Aeltien Jans eerlang mochte comen te trouwen soo sal voorschreven Louwe Jans 

gehouden sijn aen sijn gemelte suster in minderinge van  hun vijffhondert guldens naer 

verloop van een jaer te moeten opbrengen en betaelen een somma van twee hondert en vijftich 

caroli guldens met den interest van dien, invoegen als vooren is gestipuleert, sullende 

niettemin aen alle sijden, ijder een vierendeel jaers malcanderen het moeten opseggen en 

aencundigen. 

Waer en tegens voornoemte Louwe Janssen aen sich in volcomen eigendomsrecht 

eeuwichlijck en erfflijck sal hebben en beholden al het voornoemde vaders goet, van huis, 

berge, schuijre, huismans gereetschap, bestialen, saet, en het gesaeide, linnen, wullen, tin, 

cooper, huisraet, en voorts alles wat in ’t voornoemde huis mochte bevonden worden, haer 

luiden in ’t gemeen toebehoorende, oock met wat name het oock soude moogen genaemt 

worden, geene van allen uijtgesondert, waer en tegens wederom hij Louwe Jansen alleen ten 

sijnen laste sal nemen die tegenwoordige bekende schulden ende lasten ter somma van drie 

duisent caroli guldens waervoor de voorschreven momberen en Aeltien Jans niet convenibel, 

nochte oock aenspraeckelijck sullen sijn, sonder dat sij oijt ofte oijt daertoe iets sullen hebben 

te betaelen, nemaer alleen ten laste sijn en blijven van voornoemde Louwe Jansen, met dien 

bedinge, soo behalven dese noch onverhoopelijck noch andere schulden naer desen mochte 

opslaen, soo sullen dieselvige int’ gemeen gedragen worden. 

Sullende voornoemde Louwe Jans van huiden dato aff het erve met het bedrijff van dien alles 

aengaen, oock ten sijnen laste comen, dit loopende jaer partet, blijvende immiddels aen 

voornoemde Aeltien Jans en de momberen van Peter Jansen mits desen voor de beloofde 

penningen expresselijck verbondts alle de tegenwoordige en toecomende goederen van 

gemelte Louwe Jans waer mede de voorschreven momberen en parthien naer rijpe deliberatie, 

alles ingesien en overwogen hebbende, haer te samen hebben wel laten gevallen, belovende 

wedersijden directelijck off indirectelijck hier en tegens niet te doen, ofte te laeten 

geschieden, nemaer dusverre malcanderen voor goede erffuijtinge bedanckende. Alles sonder 

argelist, in oirconde der waerheijt, hebben wij hier van twee alleensluidende doen schrijven, 

en desen wedersijts neffens dachholderen en getuigen onderteickent. 

Actum Campen den 29
ste

 Maij 1678.  Onderstont: 

Louwe Jansen. Jan Jansen Bleicker. Dit is het merck x van Jan Gerritsen Soeteman, met 

eigener hant getogen. A. Herweijer als dachholder. Jan Dirx van der Wende. Quod attestor 

rogatus H. Wolfsen J.U.D. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt hebben, naer lecture en examinatie van het hier 

bijgevoechde accoort tuschen de kinderen van wijlen Jan Aertsen en Dirckien Louws, 
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ingegaen hetselve prout jacet geapprobeert.  

 

 

321. Den 11
de

 Maij 1678, fol.109vo. 

Op de requeste van Albert Henricksen, versoeckende dat de Turffschippers soo haere turff 

buijten lossen, an hem van ieder last mochten betalen een schillinck, sijnde sooveele als de 

turffdragers deser Stadt daer van altijdt hebben getrocken, mits dat insgelijcks oock soude 

leveren sooveele plancken en turffmanden als daer toe worden gerequireert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat voor het leveren van 

plancken en manden, van jeder last turff, soo buijten gelost wordt, sal genieten eene 

schillinck, sijnde dat geene hetwelcke voor deesen de turffdragers deser Stadt daer voor 

hebben genoten; edoch onder deesen bedinge dat van jeder last aen de noodtdruftige armen 

deser Stadt sal hebben uijt te keren twee stuijvers. 

 

 

322. Den 15
de

 Junij 1678, fol.110. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van wijlen Jan Aertsen ende Dirckjen 

Louws woenende opt’ Eijlandt, versoeckende approbatie van seker maegescheijt met de 

momberen van Trientjen Henrix naergelatene dochter van Henrick Isebrantsen nopende hun 

vaeders en moeders goederen opgericht, luijdende het voorschreven maegescheijt van woordt 

tot woordt als volght: 

Op dach en dato ondergeschreven isser tot onderhoudige van onderlinge liefde, vrede en 

vrundtschap een erffmaegescheijt gemaeckt en opgericht, tusschen Jan Janssen van t’ Oever, 

ende Jan Gerritsen Soeteman in qualité als momberen over Louwe, Aeltjen, en Peter Janssen 

naegelatene kinderen van wijlen Jan Aertsen, bij Dirckjen Louws in echte verweckt ter eenre: 

Ende Gossen Erckelens, Jan Aertsen, ende Henrick Stoffersen in qualité als momberen over 

Trientjen Henricks naegelatene dochter van Henrick Isbrantsen bij voornoemde Dirckjen 

Louws in echte verweckt, soo tegenswoordich aen Jan Vlas getrouwt is, ter andere sijden, en 

dat over de naelatenschap soo de, voornoemde kinderen respective van hun vaeder en moeder 

aengeërfft, en aengestorven mochten sijn, beneffens de schulden en lasten, soo daer en tegens 

wederom tegen mochten te quade sijn, alles op approbatie van Schepenen ende Raeden, en dat 

in voegen en manieren hier nae beschreven. 

In den eersten is den gemelten boedel vor haer luijden int’ gemeen, wegens peerden, beesten, 

verckens, jonck en oudt hoij etc. gewaerdeert t’ samen op een somma van drieduijsent 

vijffhondert acht en tachtentigh caroli guldens, dus    f.-3588 - 0 - 0. 

Het huijs, bergh en schuijre, hecken, tuinen, sluijssen,  t’ samen 

duijsent caroli guldens       f.-1000 - 0 - 0. 

Het speck, vlees, schuijte, cum annexis, kasten, kisten, bancken, boecken, 

gansen, eijnden, melckgoedt in de weere sijnde, eggen, plaegen, sleeden 

t’ samen twee-hondert en eene caroli guldens., dus    f.-   201 - 0 - 0. 

Wegens het onbetaelde plackegelt, saeijsaet, cooper, tin, t’ samen  

Tweehondert en eene caroli guldens, dus     f.-   201 - 0 - 0. 

Soo dat de voorschreven posten van de gemene erffgenamen compt te 

maecken een somma van vierduijsent negenhondert ent’ negentich 

caroli guldens, dus        f.- 4990 - 0 - 0.  

 

Waer en tegens voor eerst wederom te quade is, aen de Stadt wegens pachtpenningen over de 

jaeren 1671 – 1672, 1673 & 1674 een somma van duijsent vierhondert 

en ses en veertich caroli guldens, dus     f.- 1446 - 0 - 0. 
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Hem compt de drie voorkinderen, als Louwe, Aeltjen en Peter Janssen 

uijt cracht van voor desen gemaeckt accoort , een somma van duijsent 

vijffhondert en veertich caroli guldens, dus     f.- 1540 - 0 - 0. 

Een obligatie ten profijte van Jan Ibinck ter somma van vijff-hondert  

en vijff - en- veertich caroli guldens, waer onder gerekent drie jaeren 

interesse, sijnde d’ obligatie van vijffhondert caroli guldens, dus  f.-   545 - 0 - 0. 

D’ erffgenamen van Hackster compt wegens landtpacht hondert en 

twaelff caroli guldens, een stuijver, dus     f.-    112 - 1 - 0. 

Doctor van de Grunde compt wegens assignatie een somma van 

hondert en vijfftich caroli guldens, dus     f.-    150 - 0 - 0. 

Doctor Hanius wegens verdient salaris     f.-      24 - 0 - 0. 

Mevrouw van Twickeloe compt duijsent caroli guldens.   f.-  1000 - 0 - 0. 

Burgermeester van der Wende qqa. vijff entwintich guldens  f.-      25 - 0 - 1. 

Item Burgermeester Vriese, Berent de Poele, Mette Willems, en 

de Smitt t’ samen vijfftich caroli guldens, dus.    f.-      50 - 9 - 0. 

 

Sijnde alsoo te quade  vier duijsent acht hondert en twee en negentich 

Caroli guldens, 10 stuijvers, acht penningen.    f.-  4892 -10 - 8. 

Waer over dan wedersijts respective momberen & Dachholderen met malcanderen sijn  

g’ accordeert ende overeengekomen, dat ten behoeve en proufijte van die drie voorkinderen, 

als met namen Louwe, Aeltjen en Peter Janssen eeuwiclijck ende erffelijck in volkoemene 

eijgendoms rechte sal verblieven die voorschreven gespecificeerde erffhuijs goederen, 

monterende ter somma van vierduijsent negenhondert en t’negentich caroli guldens. 

Waer en tegens dan wederom voornoemde Louwe, Aeltjen & Peter Janssen ten haeren laste 

genomen hebben de bovengemelte schulden en lasten, soo den boedel te quade was, ter 

somma van vierduijsent acht-hondert en twee ent’negentich caroli guldens, thien stuijvers en 

acht penningen, sonder dat voornoemde Trientjen Hendricks vertrouwt aen Jan Vlas daer voor 

in eenigerhande manieren aensprekelijck ofte responsabel sal sijn, neemaer sullen die alleen 

bij voornoemde drie voorkinderen gedragen en tot haeren laste coemen. Sullende voornoemde 

Louwe, Aeltjen en Peter Janssen tot aegalisatie, aen voorschreven Jan Vlas getrouwt aen 

Trientjen Henricks noch moeten uijtkeren een somma van seven en t’negentich caroli guldens, 

thien stuijvers, acht penningen welcke f.- 97 - 10 - 8. onder haer lieden quotaas wijse gedeijlt 

moet worden.  

 

Sijnde verder tusschen wedersijts parthijen en condividenten overeengecomen en 

geaccordeert, dat het achtste part int arve genaemt het Grote Oever, sonder eenige belastinge 

ofte beswaer onder haer allen int’ gemeen sal verblieven. Alsoo het voornoemde daer op 

liggende beswaer albereits ten laste van Louwe, Aeltjen en Peter Janssen gebracht en 

aengenomen is. 

 

Item sal onder haer int’ gemeen verblieven een stuckjen landts in sijn bepalinge gelegen 

genaemt Juttjes Camp. 

Mitsgaeders sal onder haer int’ gemeen verblieven een aenpack in een Campjen landts, waer 

in d’ Heer Burgersmeester Reiner Gansneb gnt. Tengnegel, Jacob Francken, ende Jan 

Isebrantsen mede voor haer gedeilte geërffet ende gegoedet sijn. In welcke voorschreven 

respecive aenparten en posten voornoemde Louwe, Aeltjen ende Peter Janssen jeder voor een 

gerichte achste part, maeckende alsoo drie achse parten, ende Trientjen Henricks vertrouwt 

aen voornoemde Jan Vlas met vijff gerichte achste parten geërvet ende gegoedet blijven. 

 

Eijndelijck sullen die voorschreven aenparten van de voornoemde goederen van Louwe,  
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Aeltjen en Peter Janssen, mitsgaeders alle haere andere goederen, geene van allen 

uijtgesondert, wel specialijck voor voldoenine van de bovengemelte f.- 4892 – 10 – 8. 

verhypothiseert ende verbonden blijven, om allen hinder en schade in cas van noodt daer op 

en aen te verhalen. 

 

Waermede dan de voorschreven vrienden ende erffgenamen alsoo met malkanders in der 

minne gescheijden sijn, belovende desen, in allen sijnen deelen en poincten te sullen naeleven 

en achtervolgen, en hebben parthijen wedersijts desen Maeggescheijt haer wel laten gevallen, 

alles sonder argelist, in oirconde der waerheijt sijn hier van twee allensluijdende 

Maeggescheijden opgericht, ende van wedersijts vrienden en Dachholderen onderteikent. 

Actum den 25
ste

 Maij 1678. Onderstonden: 

Jan Jansen Bleijcker. Dit is x het merck van Jan Gerritsen Soeteman met eijgener handt 

getrocken. R. van Marle als dachholder. Gossen Erckelens als momber. Jan Aersen als 

momber. Toenis Helmichsen Backer als dachholder. Quod attestor H. Wolfsen J.U.Dr. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden hebben, naer voorgaende examinatie ende lecture van 

dit bijgevoeghde Maeggescheijt, hetselve pro ut jacet g’ approbeert, gelijck oock dat selvige 

g’ approbeert wordt kracht desen. 

 

 

323. Den 11
de

 Maij 1678, fol.113vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Hans Hansen Stadt Carreman begunstight met een huijsien, 

staende op de vlotdijck voor aen de Piceurplaetse, soo voor desen Jan Witbert , Carreman 

heeft bewoent. 

 

 

324. Den 4
de

 Julij 1678, fol.113vo. 

Op de requeste van Johannes Kelder en Cornelis Fransen, Wagemeesters van de Wage aen de 

Veenen Poorte, versoeckende, dat, alsoo geseijde Veenen Poorte nu wederom wierde 

gerepareert, daerop beijde mochten gaen woenen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden begunstigen supplianten met de Veenen Poorte, om 

als dieselve nu wederom sal herstelt sijn, daer op beide te meugen woenen. 

 

 

325. Den 6 Julij 1678, fol.114. 

Op t’ requeste van Gerrit Bollinck, Jan van de Weteringe, Hendrick Vrijdagh en Peter 

Elbertsen, als momberen over de nagelatene pupillen van Adriana Vrijdagh, bij wijlen Jan de 

Meij in echte verweckt, versoeckende approbatie van vercopinge van seker huijs, staende op 

den Vloetdijck bij den Morrenbrugge, sijnde seer gedevaliseert, ende sulx ten prijse van 600 

caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenenende Raedt approberen dese alienatie en vercopinge. 

 

 

326. Den 11
de

 Julij 1678, fol.114vo. 

Op de requeste van Peter Elbertsen en Dirck Boldewijnsen momberen over Willem Vos 

genaemt Ligger, naegelatene soentjen van wijlen Reiner Ligger, bij Peterjen Vos in echte 

verweckt, mitsgaeders Petronella Hagens, huijsvrouwe van Franco Ligger, versoeckende 

approbatie van seker accoort, soo d’ erffgenamen van Jan Ligger, met Jan Meijer, getrouwt 

aen Petertjen Vos weduwe van wijlen Reijnder Ligger, neffens de voorschreven momberen 

over haer kindt hebben ingegaen: luijdende het voorschreven acoort als volght. 

Alsoo tusschen Jan Meijer getrouwt aen Petertjen Vos weduwe ende boedelhouster van  
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Reijnder Ligger, naegelatene soene van Jan Ligger, voor hem selven mitsgaders Peter 

Elbersen ende Dirck Boldewijnsen als momberen over Willem Vos, naegelaten soontjen van 

Reinder Ligger, bij voorschreven Petertjen Vos in echte verweckt ter eenre: Ende Aeltien 

Liggers getrouwt aen Joan Onckhuijs, soo voor haer selver, ende mede als erffgenamen van 

Jacobus Ligger, Claes Ligger, mitsgaeders Petronella Hagens huijsvrouw van Franco Ligger, 

in desen g’ assisteert met de Heere Joan Sabé, alle als effgenamen van wijlen Joan Ligger 

ende Clara Reijnders echtelieden ter anderen sijden, een vast en onverbrekelijck accoort op 

approbatie van Schepenen ende Raedt gemaeckt en opgerecht, nopende de erffenisse, 

successie, versterff, soo haer van voorschreven ouders Jan Ligger en Clara Reijnders, 

eenichsints met der doodt ondtruijmt ofte naegelaten mochten sijn, sulx in vougen en 

manieren hiernae beschreven. 

In den eersten is tusschen de respective vrunden, kinderen en erffgenamen geaccordeert ende 

overeengekomen, dat Jan Meijer in vooriger qualiteijt, mitsgaders de voogden van Reiner 

Liggers kindt, van de schulden, onschulden, 50 penningen ofte andere, soo tegenwoordich 

sijn, ofte naemaels noch mochten opstaen, ofte hoe die oock mochten genaemt worden, 

wegens Jan Liggers schult, in eenigerhande manieren daer voor niet convenibel, oft 

aensprakelijck sullen sijn, neemaer sullen die alle schaden sijn, ende blijven alleen ten laste 

van de voorschreven erffgenamen van Jan Ligger, en bekennen oock mits deesen, dat 

voornoemde Jan Meijer, de momberen ofte erffgenamen oijt ofte oijt als erffgenamen van 

voorschreven Jan Liggers boedel sullen geconsidereert worden, stellende wij 

ondergechrevenen voor de voorschreven cautie daer voor de Edele Claes Ligger ende Aeltien 

Liggers geassisteert met Dirck Lindenhoff, welcke voorschreven guarantagie sij mits desen, 

onder renunciatie van alle ecceptien, en in specie de exceptie Scti Velliani hebben 

aengenomen, Waerentegens voorschreven Jan Meijer in vooriger qualiteijt neffens de 

momberen mits desen hebben aengenomen, om voor rekeninge van de boedel van Jan Ligger 

eens voor all, aen eenige van de schuldenaers van den voorschreven boedel van Jan Ligger 

offte die d’ erffgenamen sullen ordineren prompt sal hebben te betalen en uijt te keren een 

somma van vijff en vijfftich caroli guldens eens, mits daerenbooven aen Dirck Meijer 

betalende de verteringe soo van deesen als voorigen dach, mitsgaeders den roeper, en dan 

noch een vierendeel goedtbier, soo tot reddinge van Jan Liggers boedel noch sal mogen 

geëmploieert ende geconsumeert worden: Waerentegens de erffegnamen van voornoemde Jan 

Ligger eeuwichlijck ende erffelijck tot haeren behoeve sullen hebben ende behouden, alle de 

mobile, immobile goederen, obligatien, actien en credieten, schulden, inschulden, woe en 

waer die oock mochten gelegen sijn, en met wat naeme die oock mochten genoemt worden, 

sonder dat voorschreven Jan Meijer, ofte de sijne, daer op offte aen eenige actie offte 

praetentie sullen hebben te reserveren, neen maer die alleen laeten ten proufijte van de 

voorschreven erffgenamen van Jan Ligger. Waermede dan wij Jan Meijer en momberen mits 

desen de andere erffgenamen van Jan Ligger bedancken voor goede erffuijtinge, sonder het 

een off het andere meerder te reserveren, off te praetenderen, nemaer sullen wij erffgenamen 

van Jan Ligger, Jan Meijer en de momberen in alles guaranderen voor aller menschen 

aenspraecke, opspraecke ende evictie soo wegens den voorschreven boedel van Jan Ligger 

oijt ofte oijt mochte te doen vallen, alles sonder argelist, on oirconde der waerheijt sijn hier 

van alleensluijdende accoorden opgericht, ende wedersijts neffens getuijgen onderteikent. 

Actum Campen den 9
de

 Julij 1678. Onderstonden 

Jan Meijer, Peter Helbertsen, Dirck Boldewijn quod attestor rogatus, H. Wolfsen J.U.Dr. ut 

testis, Aeltien Leggers, Claes Leggher, Claes Lindehoff als getuijge en dachholder van 

Aeltjen Leggers. Dirck Onckhuijsen als getuijge, Derick Meijer, Petronelle Hagens 

huijsvrouwe van Franco Ligger. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen het gemaeckte accoort pro ut jacet. 
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327. Den 17 Julij 1678, fol.117. 

Op t’ requeste van de Gildemeesters van t’ Backers Gilde, te kennen gevende, hoe dat de 

gesamentlike backers harer gilde hadden goedtgevonden, dat niemant bij het backen van broot 

op hoornen soude mogen blasen, bij de boete van een halve tonne biers voor t’ Gilde en een 

half mudde rogge voor den Armen, versoekende daer op approbatie. 

Was geapost:  Soo wanneer het haer Edele Hoogh Achtbare blijckt dat alle de tegenwoordige 

backeren dit voor goedt hebben gekeurt, wordt bij desen geapprobeert de genomene resolutie 

hier in vervat. 

 

 

328. Den 17
de

  Julij 1678, fol.117vo. 

Op de requeste van Petronella Hagens huijsvrouwe van Franco Ligger, g’ assisteert met Dr. 

Jacobus Ridder haer gewesene mans momber, versoeckende approbatie van seker accoort, soo 

suppliantinne als huijsvrouwe van haer geseijde eeheman, welcke absenti is, met Claes Ligger 

tot uijtcoop van haer mans ouders erffenisse heeft ingegaen, luijdende het oorschreven accoort 

als volght: 

Alsoo Franco Ligger tegenswoordich op de vaert nae Oostindien is, en desselffs huijsvrouwe 

Petronella Hagens, in desen g’ assisteert met de Heere Dr. Jacobus Ridder, gewesene momber 

van Franco Ligger, alhier neffens de andere kinderen en erffgenamen van wijlen Jan Ligger 

ende Clara Reijnders t’ samen besigh sijn geweest, om de voorschreven boedel te redden, en 

met eenen de lotinge op te maecken, behelsende wat en hoeveel jeder daer uijt soude kunnen 

trecken, en wat wederom jeder daerentegens tot sijnen laste soude nemen. En dan 

voorschreven Petronella Hagens huijsvrouwe van Franco Ligger alhier niet woenachtigh en is, 

en bij gevolge voor haer ongelegen soude sijn, om haer toegedeijlde portien inne te vorderen 

ende de reste uijt te voeren. Soo ist’ datter tusschen Claes Ligger, ende voorschreven 

Petronella Hagens g’ assisteert als voren, een vast en onverbreekelijck accoort op approbatie 

van Schepenen ende Raedt beraemt en uijtgesproken is, en dat in voegen en manieren hier nae 

beschreven. 

In den eersten sal voorschreven Claes Ligger eeuwiclijck en erffelijck in volcoemen 

eijgendoms recht hebben en behouden het toegedeijlde lott van voorschreven Franco Ligger, 

soo en in diervoegen hetselvige tusschen de voorschreven kinderen en erffgenamen opgericht 

gemaeckt, en door de handt van Dirrick Lindenhoff geschreven en opgestelt is, sonder dat 

iemant tegens voorschreven Franco Ligger oijt ofte oijt daer op eenige actie offte praetensie 

sal reserveren, neemaer renuncieren daer met eenen van gelijck wij daer van renuncieren mits 

desen. Waer voor voorschreven Claes Ligger eens voor all op aenstaende Michaeli prompt en 

sonder eenige contradictie in contanten sal hebben te betalen een somma van hondert en 

vijfftichg caroli guldens, ofte eerder tot sijnen keuse, sullende tot versekeringe daer voor 

verbonden sijn en blijven sijn persoon en goederen, als oock sijn aendeel van sijn 

ondtfangenes erffdeel, mits nochtans soo heeft voorschreven Claes Ligger wederom 

aengenomen, gelijck hij aenneemt mits desen, ten sijnen laste te nemen te betalen, haer 

toegedeelde erffhuijs schulden en laste, soo tegenswoordich sijn, off naemaels noch mochten 

opstaen, met wat name die oock mochten genoemt worden om voorschreven Petronella 

Hagens offte Franco Ligger daer van allenthalven te bevrijen en te guaranderen, sonder dat sij 

daer voor in eenigerhande manieren sal convenibel ofte aensprakelijck sijn, waermede 

parthijen alsoo in der minne gescheijden sijn, en malcanderen dus verre vor goede erffuijtinge 

bedanckt, alles sonder argelist, in oirconde der waerheijt, sijn hier van twee alleens luijdende 

accoorden opgerecht, en wedersijts neffens getuijgen onderteijkent. Actum Campen den 16
de

 

Julij 1678. Onderstonden. 

Claes Ligger, Petronella Hagens huijsvrouwe van Franco Ligger, Jacob Ridder als getuijge. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen het bijgevoeghde accoort pro ut jacet. 
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329. Den 9
de

 Augusti Anno 1678, fol.119vo. 

Op de requeste van Joest Jacobsen Dop, versoeckende den boedel van sijn huijsvrouwen 

suster genaemt Margareta Segers, onder beneficie van inventaris te aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant, om den boedel van sijn 

huijsvrouwen suster in desen vermelt. Met assumptie van eene ofte twee der principaelste 

crediteuren, onder beneficie van inventaris, te mogen aenveerden. 

 

 

330. Den 9 Augusti 1678, fol.119vo. 

Op t’ requeste der momberen van d’ onmondige kinderen van Aeltien Jans weduwe in haer 

leven van wijlen Jan Mein, versoeckende approbatie op de gedane vercopinge van het huijs, 

staende op het hoeckien van de Morren Stege, ter somma van 865 caroli guldens boven  

d’ uijtgangh van een goltgulden jaerlicks. 

Was geapost:  Naer examinatie deses, wordt de gedane vercopinge pro ut jacet geapprobeert. 

 
[In marge]: Jan van de Weteringe, Gerrit Bollinck, Hendrick Vrijdagh en Peter Elbertsen als momberen. 

 

 

331. Den 13
de

 Augusti 1678, fol.120. 

Op het request van Doctor Wolterus Nienhoff en Hugo ter Burch als voochden over de 

kinderen van Evert Willemsen Weert zaeligher remonstrerende, hoe dat hij in voorschreven 

qualiteijt met de weduwe van zaelige Jacob Erckelens en Doctor Alterus Tolling door 

interesse van heeren Commissarissen het naervolgende accoort hadden ingegaen, 

versoeckende daer over van haer Edele Hoochachtbare approbatie. 

Alsoo questie en proces was ontstaen tuschen Dr. Wolterus Nienhoff en Hugo ter Burgh als 

voochden over de kinderen van Engeltie Nienhoff in eerder huwelijck verweckt bij Evert 

Willemse van de Weert ter eenre, en de weduwe van Jacob Erckelens zaeliger mitsgaders  

Dr. Alterus Tolling ter andere sijden, over de praeferentie, dewelcke onderlinge gesustineert 

wierde op de penningen geprocedeert van het huis, erve en weere, staende op de Oudestraet 

tegen over de Geerstraet van der A. daer het Vergulde Schepel uijthangt, sodanich hetselve 

huis bij de voornoemde voochden op den 30 November 1676 in executie gecocht en in slach 

gemijnt is voor een somma van veerthien hondert en acht en ‘tnegentich goutguldens. En dat 

de voornoemde parthien tot voorcominge van verdere proceduiren en oncosten en 

verwijderingen, die daer uijt stonden te resulteren, door de Edele Grootachtbare heeren 

Burgemeesteren deser Stadt ten fine van accoort waeren gerenvoijeert aen de heeren  

Dr. Herman de Baeck en Berent Vollenhove als praesidenten van welgemelte heeren 

Burgemeesteren mitsgaders de heeren Burgemeester Everhardus Ram en Doctor Rutger van 

Breda Griffier, soo sijn deselve parthien door intercessie van welgemelte heeren 

Commissarissen diewegen, als mede wegens het different vande dootschulden van Gerrit van 

Weert, een van de voornoemde onmondige kinderen, in Zeeland staende dese processe 

overleden, dewelcke de voornoemde voochden sustineerden ter somma van f.150 - betaelt te 

hebben, veraccordeert en overeengecomen, dat de voornoemde dootschulden ter somma van 

f.150 – in ’t gemeen gedragen en vande voorschreven cooppenningen vooraff getrocken 

sullen worden. 

Dat voorts de voornoemde voogden aen de weduwe Erckelens in volle voldoeninge van haer 

besegeltheijt van ses hondert caroli guldens capitael mette verschenen renten van dien, eens 

voor al in contant sullen opleggen en betaelen en somma van vier hondert en acht en dertich 

gulden. 

En dat de voornoemde Doctor Tolling uijt crachte van sijne versegelinge in dato den 1 

Augusti 1671 in plaets van een rente van f.45 caroli guldens jaerlix, die losbaer was met 
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duisent caroli guldens op het voorschreven huis bevestigt sal sijn en blijven met een jaerlix 

rente van negen en twintich caroli gulden, vijff stuivers losbaer met ses hondert en vijfftigh 

gulden, waervan het eerste iaer verschenen sal sijn den 1
ste

 Augusti 1679 en dat voor soo verre 

sijnde voorschrevenn versegelinge van waerde sal blijven op het voorschreven huis, en tot 

laste van diegene, dewelcke tegenwoordich daer van eigenaers sijn, off hiernaemaels daervan 

eigenaers sullen werden, mits dat de renten vande voorschreven versegelinge, die ’t sedert de 

constitutie van dien tot nu toe daer van verschenen sijn, hier mede insgelijx sullen sijn 

geperimeert en gequeten. 

 

Dat voorts de voornoemde voochden de voldoeninge van het kinderlijck bewijs sullen vinden 

en genieten in het overige vande voorschreven cooppenningen ofte wel den verderen 

eigendoom van het voorschreven huis, sodanich hetselve in voegen als vooren bij deselve 

cecocht en gemijnt is. 

En dit alles ten opsichte vande voornoemde voochden op approbatie vande Edele 

Grootachtbare heeren Burgemeesteren deser Stadt als Oppervoogden van alle onmondigen, 

gelijck tot meerder gerustheit vande voorscheven voochden en verseeckeringe van desen 

accoorde, den inhoude deses nevents de voornoemde contractanten mede getekent hebben 

Anna van Weert, die als nu meerder jarich geworden is, mitsgaders Warner van Tongeren en 

Engeltie Nieuhoffs haere stiefvader en moeder. Belovende en ijder voor soo veel hem 

aengaet, desen altijt gestant te doen, onder verbant als naer rechten. Aldus geaccordeert, 

geslooten en geteickent binnen Campen den 14
de

 Augusti 1678. 

Was met verscheiden handen onderteickent. 

Marta van Breda, weduwe van Jacob Erckelens, Altetus Tolling. Wolterus Nijhoff. Hugo ter 

Burgh. Anna van der Weert. Warner van Tongeren, Engeltien Nijhoff. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden geëxamineert hebbende de contenu van desen requeste 

en het daerbij gevoechde accoort, hebben haer Edele Hoochachtbare het selve, ingevolge der 

requestranten versoeck geapprobeert en geratificeert. 

 

 

332. Den 7
de

 Septemb(er) 1678, fol.121vo. 

Op het request van Albert Bolte, erffgenaem van Albert Stevens, versoeckende permissie, om 

den boedel van gemelte Albert Stevens met assumptie van de heer Burgemeester Henrick van 

Ingen en de vrou weduwe van wijlen de heer Burgemeester Everwijn van Bentheim onder 

beneficie van inventaris te mogen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden authoriseren den suppliant om den boedel van Albert 

Stevens met assumptie van twee der voornaemste creditoren onder beneficie van inventaris te 

mogen aenveerden. 

 

 

333. Den 30
ste

 Septemb(er) 1678, fol.122. 

Op de remonstrantie van die van het Duffelmaeckers gilde te kennen gevende, hoe dat sij 

luiden met Rutger Eckelens seecker accoort nopende het het vullen der duffels op approbatie 

van haer Edele Hoochachtbare hadden aengegaen. Luidende hetselve als volgt: 

Op huiden dato ondergeschreven, ende samptlijcke Duffelmaeckers deser Stadt Campen ter 

andere sijden opgerigt en geslooten een vast en onverbreeckelijck accoort, en dat voor de tijt 

van twaelff achterenvolgende jaeren, edoch ses jaeren sijnde geexpireert, sullende de 

volgende sijn en blijven tot wedersijts keure, op conditien hier naevolgende. 

 

Ten eersten alle duffelmaeckers, soo tegenwoordich onder ’t Gilder resorteren, sullen  

gehouden sijn, dit accoort met eigen handen te onderteickenen, en voorts alle die hier nae  
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’t Gilde comen te winnen, sullen gehouden sijn haer ’t selve te onderwerpen, voor en aleer sij  

als Gildebroeders geadmitteert mogen worden: oock sullen de tegenwoordiche Gildemeesters   

en Segelaers vande Edele Hoochachtbare heeren Burgemeesters, Schepenen en Raeden deser 

Stadt versoecken, dat dit accoort van haer Edele Hoochachtbare worde geapprobeert en 

geratificeert, en daer van procureren acte in forma, om van allen, soo tegenwoordige als 

hiernaemaels comende duffelmaeckers voor een vast reglement en articul haerer gilde 

geobserveert ende naergecomen te worden. 

 

Ten anderen sal d’ Edele Rutger Erckelens sijn paerdevolle mole, aenstonts, naer voltreckinge 

van dit accoort, tot gerief der duffelmaeckers en dienst der neringe wederom vaerdig 

maecken. 

 

Ten derden. Een ijder der duffelmaeckers sal gehouden sijn voor hem selven en int bijsonder 

aen d’ Edele Rutger Erckelens te leveren, om in in sijn paerdevollemoole gevult te worden de 

gerechte helfte vande duffels, die hij comen te maecken: meerder te willen laten vullen, sal ter 

wedersijts keure en vrije wille blijven. 

 

Ten vierden. Sal ’t d’ Edele Rutger Erckelens verstaen ten allen tijde, ofte alle vierendeel jaers 

met sijn vulleboeck te gaen bij een der Gildemeesters ende meerder praesente Segelaers, ende 

de segelboecken tegen ’t sijne te contereren, ende naesien, hoe veel duffels ijder meester heeft 

laten segelen, ende soo wanneer ijmant wordt bevonden, die die gerechte helfte van sijn 

duffels in de peerdevollemoole niet hadt laten vollen, soo sullen de Segelaers gehouden sijn, 

op ’t versoeck van Rutger Erckelens, van die meester, die in gebreecke ie gebleven niet te  

mogen segelen, voor en aleer aen voorschreven Erckelens volcomen contentement is gegeven. 

 

Ten 4
de

  Sal van nu voortaen d’ Edele R. Erckelens gehouden sijn, dese naevolgende soorten 

van duffels ten prijse alhier gespecificeert, te laten naer behooren vullen: te weten 

 

Een gemeen duffel voor   f 1 - 2 - 0. 

Een fijn croontien voor   f 1 - 5 - 0. 

Een breede duffel tot 40 ellen  f 1 - 8 - 0 . 

een elle onverhaelt, edoch soo sij langer 

als 41 ellen worden bevonden, sal van ijder 

elle boven de 40 dubbelt volle loon betaelt 

moeten worden. 

Een leen     f 2 - 0 - 0. 

Een leits croontien    f 2 - 0 - 0. 

Een leitse leen     f 2 -10 - 0. 

Een groote croone    f 4 - 0 - 0. 

 

En sullen de duffels alle weecke naer proportie worden gevult, soo veel ’t doenlijck is, 

naebort sonder schaede in de Meule comt, en bij de vullers toecomt, sal ter seggen van 

Segelaers en Terremeesters staen. 

 

Ten 5
de

 Is overcomen ende geaccordeert, bij aldien ’t moche gebeuren, (dat Godt Almachtich 

lange wil verhoeden) dat d’ Edele Rutger Erckelens voor de expiratie vande eerste ses iaeren, 

quaem te overlijden, soo sal sijn huisvrou off erffgenamen in t’ accoort mogen continueren off 

niet, naer haer welgevallen, mits nochtans, soo wanneer ’t selve sal willen naerlaten, dat sulx 

alsdan aen de Gildemeesteren drie maent te vooren sal aengeseit worden. 
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Ten 6
de

  Soo wanneer ’t mocht gebeuren, dat Godt Almachtich mede wil verhoeden, dat de 

paerdevollemoole quam te verbranden, off dat door inval der vianden off neringloosheit, des 

weecx niet meerder als dertich duffels wierden gemaeckt, sal R. Erckelens niet gehouden sijn 

dit accoort te achtervolgen. 

 

Eindelijck, soo noch ijets mocht uijtgevonden worden, ’t geen tot dienst, soo vande 

peerdevollemole als de duffelmaeckers neringe, ’t welck in dit accoort niet mocht sijn 

begrepen, dat sal als dan door d’ Edele R. Erckelens ende de Gildemeesters, Segelaers bij 

desen mogen gevegt worden, ende voor soo bundich gehouden worden, als off ’t bij  

t’ oprichten van dit accoort waere geschiet. Alles ter goeder trouwen, in oircondt der waerheit, 

sijn hier van twee alleensluidende accort cedulen opgerigt, ende van parthien ten wedersijden 

met eigen handen onderteickent. Actum Campen den 16
de

 Septemb(er) 1678.  Onderstont. 

 

Rutger Erckelens; Jan Dircksen van Dursten; Rutger Willemsen; Hijnderijck van Munster; 

door ordre van mijn vader Marten Louwe; DH dit is Dirck van Grol sijn merck; Jorrien 

Jansen; Arent Germensen; Hermen Jansen; Dirck Gerritsen van Lingen; Gerrit Veltman; 

Laurents Pastoor; Abraham Suirman; Henrich Hermsen; Jan Jansen Kelder; Henrick Denijs; 

Clamor ter Heide; Jan Bruinsen; Arent Hartgertsen; Jan Berentsen Haen; Louijs Janse; Jan 

Hermsen de Haen; Laurens de Haen; Dirck Boldewijn; Hermen Claessen; Laurens de Pool; 

Anne Wijndels; Henrick Panhuis; Court Dircks Poortnaer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden den inhout van dit request en het daer bij gevoegde 

accoort, geexamineert hebbende, hebben hetselve prout jacet geaccordeert en geratificeert. 

 

 

334. Den 3 Octob(er) 1678, fol.124vo. 

Opt’ requeste van de kinderen van wijlen Annechien Melchers bij wijlen Jan Jansen 

Coperslager in echte verweckt, versoeckende der ouderen erffenisse sub beneficio inventarii 

te mogen aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliante desen boedel sub beneficio 

inventarii te aenvaerden met adsumtie van twe der principaelste crediteuren. 

 

 

335. Den 18 Octob(er) 1678, fol.124vo. 

Henrick Rijcken en Hermannus Bogaert Stadts roedendragers worden begunstight elck met 

een woninge op de Vispoorte. 

 

 

336. Den 24
ste

 Octob(er) 1678, fol.125. 

Op de requeste van Gesien Vriese, Jacob Vriese, Dominé Arnoldus Vriese voor hem selven 

ende nomine sororis Reintjen Vriese vertrouwt aen Berent Boeinck, voorts Marten van Biesen 

pro se et nomine sororum, Anna, Berentjen en Judith van Biesen, alle erffgenamen van wijlen 

Henrick Dircksen Vriese, in leven gewesene coster van de Buijten en Broeder Kercken deser 

Stadt, versoeckende desselfs boedel, onder beneficie van inventaris, met assumptie van twee 

van de voornaemste crediteuren, als met namen Reinier van Marle ende Clamor ter Heijde, te 

meugen aenvaerden. 

Was geapost:  Fiat ut petitur. 

 

 

337. Den 31
ste

 Octob(er) 1678, fol.125vo. 

Op de requeste van Bernhardus Eckelboom, versoecken dat haer Edele Hooch Achtbare hem 
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suppliant het gebruijck van sekere stal alhier bij d’ Hooftwachts gelegen, goetgunstelijck 

believen t’ accorderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raadt consenteren suppliant sijn versoeck. 

 

 

338. Den 12
de

 Novemb(er) 1678, fol.125vo. 

Op de requeste van d’ omundige kinderen van zalige Dominé Joan Veene, versoeckende 

approbatie van seker accoort, soo sij met Jacob van der Weert hadden ingegaen luijdende het 

voorschreven accoort van woorde tot woorde als volght: 

Op dach en dato ondergeschreven hebben d’ erffgenamen en momberen over d’ onmundige 

kinderen van zaelige Doctor Joan Veene ter eenere en Jacob van de Weert ter anderen sijden, 

ten overstaen van de Heeren Burgermeesteren Bernhardt Vollenhove ende Aper Herrweijer en 

Jan Dircksen van der Wende, een scheijdinge en deijlinge gehouden over haere goederen in 

gemeenschap beseten sulx wegens d’ onmundige, op approbatie van Schepenen en Raedt. 

Als voor eerst over t’ arve aen de Coelelught gelegen, bij Toenis Jansen gebruijckt, gerekent 

op 12 ackeren, gewaerdeert op sesduijsent guldens: Waer in d’ erffgenamen en kinderen van 

zaelige Do. Joan Veene een sevende part meer in hebben als een gerichte helfte. 

Ten tweeden over t’ arve mede aen de Coelelught gelegen, met t’ Salliker landt, bij Lambert 

Dircksen gebruijckt, gerekent op acht ackeren, gewaerdeert op vierduijsent guldens waer in  

d’ erffgenamen een gerechte helfte besitten. 

Sulx op voorwaerden en conditien hier nae beschreven, dat indien t’ arve bij Toenis Jansen 

gebruijckt, Jacob van der Weert in lotinge mochte te deile vallen, alsdan sal uijtkeren duijsent 

vierhondert acht en twintich caroli guldens soo daerentegen t’ voornoemde arve bij Toenis 

Jansen gebruijckt, aen d’ erffgenamen en onmundige mochte toevallen, sullen alsdan uijtkeren 

vijffhondert en een en seventich caroli guldens, negen stuijvers dit alles ter goeder rekeninge. 

En sal alsdan in beijder parthijen haer keur staen t’ voorige capitael aff te lossen off te 

houden, soo als het haer belieft, mits betalende vijff vant’ hondert vant’ voornoemde capitael: 

Daerenboven soo nu eenige lasten off swaeigheden op eene der voorseijder arven mochten 

sijn, off naemaels sich openbaren, sullen alsdan dieselve quota quotis gedragen worden. En 

sal dese lotinge en scheijdinge sijn aenvanck nemen op aenstaende Petri des jaers 1679, ende 

die alsdan verschenene pachten, elck nae sijn part geparticipeert en ondtfangen, en brieven tot 

de voorseijde arven specterende, aen malcandren overgelevert worden. Hier over t’ lott 

geworpen sijnde, soo ist’ arve van Lambert Dircksen met t’ Salliker landt aen Jacob van der 

Weert ten deile gevallen; En t’ arve van Toenis Jansen aen d’erffgenamen en onmundige van 

zaliger Dr. Joan Veene, dit alles op vorwaerden en conditien hier boven gespecificeert. Dit 

alles sonder arglist ofte list, en in oirkonde der waerheijt, sijn hier van twee alleensluijdende 

instrumenten opgeright, en bij parthijen onderteikent. Actum Campen den 26
ste

 Augusti 1678. 

Onderstonden met diverse handen. 

H. Wolfsen qq. Joan Veen Dr. Jacobus Veen, Jacob van der Weert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen de deilinge soo ende in dier voegen, als in 

nevensgaende acte is te sien. 

 

 

339. Den 23
ste

 Novemb(er) 1678, fol.127. 

Op de requeste van Joannes vande Wende Chijrurgijn, remonstrerende hoe dat de Heer 

Burgemeester Harweijer van intentie was, om sijne bedieninge van Stadts chirurgijn te 

quiteren, versoeckende derhalven met deselve bedieninge, op sodanich tractament en 

emolumenten als daer toe sijnde te mogen wesende begunstigt. 

Was geapost:  Wort begunstigt met de bedieninge van Stadts Chirurgijn, en dat op sodanich 

tractament en emolumenten, als derselfs praedecesseur voor desen heeft genoten. 
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340. Dito 23 November 1678], fol.127vo. 

Op de requeste van Jan Pinckevel gewesene piloot versoeckende, door dien door het 

overlijden van Henrick Adriaenssen een pilootsplaets is comen te vaceren met deselve weder 

te mogen worden gebeneficeert. 

Was geapost:  Vermits het overlijden van Henrick Adriaenssen, wort den suppliant met het 

vacante piloots ampt weder begunstigt, edoch in cas deselve sich in sijne bedieninge 

eenichsints quaeme te ontgaen, en niet naer behooren waernaeme, willen haer Edele 

Hoochachtbare hem de faute van sijne bedieninge voor vervallen houden. 

 

 

341. Den 3 Decemb(er) 1678, fol.128. 

Op t’ request van Burgemeester Jan van de Wende en Laurens van der Maten in qualite als 

momberen over Anna Rombouts van Ros, dochter van Rombout van Ros en salige 

Hendrickien Hagebeucke, remonstrerende hoe dat wijlen Geertien Laurens weduwe 

Hagebeuke van wijlen vrouw Johanna Voorne, weduwe wijlen de Heer Burgemeester Reijner 

Gansneb gnt. Tengnegel, op den 3den Junij 1669 hade opgenomen een somma van achhondert 

gulden capitael te verrenten tegens vijf per cent, in  gevolge obligatie, en dat het selve capitael 

was vervallen bij erfscheijdt aen de Heer Ludovic Gansneb gnt. Tengnegel, aen welken sij 

geen penningen tot betalinge connende geven, versochte authorisatie om voor hier aenpart te 

mogen passeren versegelinge op het huijs, erve ende weere staende op d’ Oldestrate,  

d’ erfgenamen van salige Dominus Spiliardus ter eenre, en de Morren Stege ter anderen 

sijden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de supplianten als momberen dese 

versegelinge ten profite van de Heer Ludovic Gansneb gnt. Tengnegel te passeren. 

 

 

342. Den 11 Decemb(er) 1678, fol.128vo. 

Opt’ requeste van Bitter Verweij en Frederick Jansen, versoeckende de boedel van Claes 

Simonsen Mussche en sijn huijsvrouwe Jennechien Jans sub beneficio inventarii te mogen 

aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de supplianten dat sij desen boedel sub 

beneficio inventarii met adsumtie van twe creditoren, aenvaerden. 

 

 

343. Den 21
ste

 Decemb(er) 1678, fol.128vo. 

Op de requeste van Warner van Tongeren, ende Henrick de Haen als ooms en momberen van 

de vijff naegelatene kinderen van wijlen Albert Reijnders, bij wijlen Jannegien Nijhoffs in 

echte verweckt, versoeckende dat, alsoo twee der voorschreven kinderen met het Weeshuijs 

waeren begunstight, haer Edele Hoogh Achtbare de drie overige weesen met een somma van 

60 caroli guldens jaerlijcks tot drie jaeren toe, beliefden te soulageren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten, met veertich caroli guldens 

jaerlijcks, en dat voor de tijdt van twee jaeren, sullende ieder jaer d’ eene helfte bij der Stadts 

ende d’ ander helfte bij de Ecclesiastique Cameners betaelt worden. 

 

 

344. Den 13
de

 Feb(ruarij) 1679, fol.129. 

Op de requeste van d’ Heere Johan van Halewijn, Burgemeester der Stadt Harderwijck en  

d’ Edele Berent Avercamp als momberen over het naegelatene kint van Joncker Celeman 

Witten, versoeckende dat tot betalinge van de legaten, waer van in vier jaer geen renthen en 
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sijn betaelt, en soo supplianten pupil ingevolge het testament van wijlen Burgemeester Witten 

moet uijtkeeren, soo veele vaste goederen, en dat van die geene, soo best sullen te gelde staen,  

mochten vercoopen, als de betalinge soo van legaten, als schulden sal coemen te vereijschen. 

Was geapost:  Fiat ut petitur. 

 

 

345. Den 23
ste

 Feb(ruarij) 1679, fol.129vo. 

Op de requeste van Willem Hendricksen Schout, versoekende dat d’ achthondert ses en 

negentich guldens soo hem van d’ heer Burgermeester Vriese op de Camers de Anno 1668 & 

1669 g’ assigneert, ende alnoch competerende waeren, tegens 10 per cento lijffrenthe 

gevestight ende aen hem verrentet mochten worden. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen suppliant, dat de resterende 896 caroli guldens 

in deesen vermelt, tegens negen per cento lijffrenthe op deese Stadt gevestight, en jaerlijcks 

verrentet sullen mogen worden, sullende de persoonen te wiens lieve de capitalen sullen 

liggen, bij den suppliant eerst genoemt sijnde, daer van behoorlijcke rentverschrijvingen 

worden g’ extradeert. 

 

 

346. Den 1
ste

 Martij 1679, fol.130. 

Op de requeste van Jan Kiersen Bovenhoff en Henrick Harmsen Hojer, als momberen over 

d’onmundige kinderen van zaelige Lisabeth Reijnders, versoeckende, dat alsoo de saet haerer 

pupillen met diverse schulden en belast en beswaert is, sekere mate buijten de Broeder Poorte 

aen het Buijtenbroeck gelegen mochten vercoopen. 

Was geapost:  Fiat vercopinge. 

 

 

347. Den 6 Martij 1679, fol.130vo. 

Opt’ requeste van Ariaentien Backers, remonstrerende hoe dat sij wegens oude accijs aen dese 

Stadt noch een restant van vijf en seventigh guldens was schuldigh gebleven, en daer bij 

vertonende hare groote geledene schade in de Fransche jaeren, met versoeck dat derhalven 

haer dit restant mochte werden geremitteert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren alnoch suppliante om redenen dit restant van 

vijf en seventigh caroi guldens. 

 

 

348. Den 18
de

 Martij 1679, fol.130vo. 

Op het request van de Heeren Burgemeester Cornelius Veen, Johannes Roldanus Praedicant 

tot Enckhuisen, Antonius Grevenstein, als voogt van de naegelaten kinderen van zaelige  

D. Johannes Grevestein en Albart Brouwerius, daer bij remonstrerende, hoe dat, volgents het 

voor desen verleende consent en authorisatie van haer Edele Hoochachtbare, om ten meesten 

profijte te mogen verkopen vijff hondert guldens aen actien, welcke Susanna van Hogendorp 

zalige weduwe wijlen D:  Petrus Plancius de olde, in sijn leven Praedicant alhier, gehadt heeft 

inde Oost Indische Compagnie ter Kamer van Amsterdam, deselve actien nu onlangs vercoft 

sijn het hondert guldens actie voor 400 guldens banckgelt, tot hoedanigen hogen prijs deselve 

eenige jaren niet geweest en sijn, om met deselve penningen gemelte sterfhuis verder te 

mogen redden uijt sijne schulden, en tot dies einde deselve penningen op die wijse verdeelt 

sijn, dat voor eerst en voor aff daer van betaelt sijn de verlopen interesten van verscheiden 

obligatien, als van een obligatie van 1500 guldens capitael, toebehorende de naegelaten 

kinderen van D. Petrus Plancius de jonge, f.495 - 1- 4. Insgelijx van een obligatie van 1000 

guldens capitael, toebehorende de naegelaten kinderen van D. Johannes Grevestein, 160 
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guldens en noch van een obligatie van 400 guldens capitael, toebehorende Johannes 

Roldanus, 64 guldens, verder sijn met deselve penningen affgedaen een obligatie van 400  

Guldens capitael, met 50 guldens van verlopen interesse, desgelijx een obligatie van 150 

guldens capitael, met 13 guldens, 16 stuivers aen interesse, welcke beide capitalen met 

consent van haer Edele Hoochachtbare sijn opgenomen volgents apostillen van den 9
de

 

September 1676 en den 1
ste

 Maij 1677 hier nevents gevoegt. Wijders dat oock affgelost is  

d’ obligatie van 400 guldens capitael, heercomende van verschoten penningen aen gemelte 

weduwe in haer groote ongelegentheit tertijt van de franschen. Verder is de obligatie van 1500 

guldens capitael boven gemelt van 300 guldens van dese penningen vermindert, waer bij oock 

is gevoegt een obligatie ten laste van Anneken Schulers van 200 guldens capitael, soo dat die 

obligatie van 1500 guldens hier door tot 1000 guldens is gebragt en vermindert; versoeckende 

derhalven sij remonstranten, dat haer Edele Hoochachtbare dese vercopinge van gemelte 

actien, mitsgaders de verdeilinge vande penningen, daer van gecomen, gelieven te ratificeren 

en approberen. 

Was geapost:  Schepenen en Raeden de contenu van dese requeste geexamineert hebbende, 

hebben het versoeck der supplianten pro ut jacet geaccordeert. 

 

 

349. Den 3 April 1679, fol.132. 

Op het request der crediteuren van wijlen Jan Dircksen Roeters, remonstrerende hoe dat Jan 

Dircksen Roeters in sijn leven hadde gerichtelik versocht ende genomineert tot curateuren 

over sijn boedel de personen van Jan Pietersen Oedekercken, Coenraet Coenraedtsen en Evert 

Lodewicksen, met versoek dat gemelte personen door haer Edele Achtbare tot curatoren over 

des voornoemde boedel mochten werden geauthoriseert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren genoemde personen tot curatoreuren van 

desen boedel. 

 

 

350. Den 9 April 1679, fol.132. 

Is Jacob Berentsen geadmitteert in het Geertruijden Gasthuijs. 

 

 

351. Den 9 April 1679, fol.132. 

Op het request van Wilhelmus Smit Chirurgijn en Elisabeth Harseners, als neef ende nichte, 

versoeckende te mogen werden geconsenteert, dat sij malcanderen mogen trouwen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren dat supplianten aen malcanderen mogen 

trouwen. 

 

 

352. Den 21 April 1679, fol.132vo. 

Dirck Stoffersen is begunstight met de dootgraversplaetse van de Buijtenkercke in plaetse van 

wijlen Jan Gerritsen. 

 

 

353. Eodem die [21 April 1679], fol.132vo. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van wijlen Dom: Petrus Plancius, in leven 

praedicant alhier, als erffgenamen van haer salige grootmoeder Juffrouw Susanna Hogendorp, 

naegelatene weduwe van wijlen Dom: Petrus Plancius d’ olde, versoeckende dat haer Edele 

Hooch Achtbare geliefden te consenteren in de vercopinge van seckere capitale actie, van  
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f. 1854 - 12 - 0. op de Westindische Compagnie, ter camer van Amsterdam staende, soo der 

voorschreven pupillen grootmoeder, onder anderen mede heeft naegelaten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren ende authoriseren de momberen, om dese  

actie ter somma van f.1854 - 12 - 0. op de Westindische Compagnie ter Camere van 

Amsterdam staende, te meugen vercopen ende alieneren. 

 

 

354. Den 2 Maij 1679, fol.133. 

Op het request van de momberen van Grietien, Jannes, Roelof en Jacob Gerritsen Storm, 

kinderen van wijlen Gerrit Jansen Storm bij Hillechien Jans in echte verweckt, versoeckende 

approbatie op nevensgaende accoordt: 

Op dato ondergeschreven sijn Jan Gerritsen Storm en Lijsebet van Coeverden echteluijden 

met Cornelis van Vechten en Ithien Gerrits echteluijden, Wolter van Coeverden en Jennechien 

Gerrits echteluijden, en Trijntien Gerrits geadsisteert met Harman Bruijns, Wolter van 

Coeverden en Mathijs Dop, als momberen over Grietien, Jannes, Roelof en Jacob Gerritsen 

Storm, respective kinderen van en erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen Storm en Hillechien 

Jans, sodanigh veraccordeert dat Jan Gerritsen Storm en sijn voornoemde huijsvrouwe voor 

haer en hare erfgenamen sullen hebben en beholden sodanigh huijs, erve en weere, als salige 

Gerrit Jansen Storm en Hillechien Jans, van wijlen Hendrick Willemsen van de Weert hebben 

gecoft, staende en gelegen alhier binnen Campen bij de Corenmarckt: voorschreven sullen Jan 

Gerritsen en sijn huijsvrouwe daer toe hebben en beholden alle het grittemulders gereetschap, 

voorts peerden, sacken, hoij, holt, turf en eenige meubelen, waer en tegens Jan Gerritsen en 

sijn huijsvrouwe tot haren laste nemen sodane tweduijsent eenhondert caroli gulden 

cooppenningen, als de Edele Jacob van de Weert noch sijn competerende, sijnde wijders 

geconditioneert dat Jan Gerritsen Storm, sijn huijsvrouwe en erfgename alleen, en niet de 

vordere kinderen bovengenoemt van Gerrit Jansen Storm en Hillechien Jans voor de geseijde 

resterende cooppenningen aensprekelick sullen wesen, blijvende niet te min het huijs, erve en 

weere voor de resterende cooppenningen specialick verbonden, waer inne de Edele Jacob van 

de Weert heeft geconsenteert, gelijck sijn en daer in consenteert bij desen. Alles sonder 

argelist. In Waerheijts oirconde is dese ondertekent op den 16 April 1679. 

Waren geteikent met verscheijden handen. 

Jan Gerritsen Storm; Cornelis van Vechten; Wolter Hermes van Coeverden; Hermen Jansen 

Bruijns; Mathijs Dop; Jacob van de Weert; Fr. Hanius J.U.Dr. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen dit accoordt pro ut jacet. 

 

 

355. Den 7
de

 Maij 1679, fol.134. 

Hebben Schepenen en Raedt d’ Edele en hooghgeleerde Leonardus Hoff J.U.Dr. 

geconsenteert, om voor deese Stadts en Landts Gerichte als Advocaet te meugen dienen en 

practiseren. 

 

 

356. Den 9 Maij 1679, fol.134vo. 

Op t’ requeste van Geurt Berentsen, versoeckende onder beneficie van inventaris sijns 

moeders, Geertien Arents, nalatenschap te mogen aennemen met adsumtie van twe der 

principaelste crediteuren. 

Was geapost:  Supplianten worden geaccordeert sijn versoeck mits dat het selve geschiede 

met adsumtie van die principaelste crediteuren namentlick Heer Wolter Jan Schaep, en Gerrit 

Willemsen Steenbicker. 
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357. Eodem die [9 Maij 1679], fol.134vo. 

Op de requeste van Aeltien Warners Voet, remonstrerende hoe dat haer volgens 

erffscheijdinge met haer zaelige vader Welmer Warnersen Voet, over de naelatenschap van 

haer moeder Grietien Jans, gehouden, noch competerende d’ was d’ somma van driehondert 

guldens, en dat de d’ effecten en goederen van gemelte Welmer Warnersen Voet door de 

creditoren verkoft wesende, noch onverkoft en overich was gebleven seker huijs staende in de 

Geerstrate van der AA; genaemt de Golden Voet: Versoeckende derhalven, dat tot 

voldoeninge van voorschreven achterstant gemelte huijs mochte aentasten, en bij provisie, 

(alhoewel seer gedevaliseert) nae welgevallen doen repareren, ter tijdt en wielen iemant met 

naeder recht mochte koemen spreken, mits refunderende d’ oncosten alrede daer aen gedaen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt consenteren, suppliantinne haer versoeck prout jacet. 

 

 

358. Eodem die [9 Maij 1679], fol.135. 

Op de requeste van Abram Teunissen en Lucas Canneman, als momberen over de naegelatene 

kinderen van salige Jelle Andries, versoeckende consent en authorisatie om aen de kinderen 

en erffgenamen van salige Hendrick Wijnties transport en overdracht te doen van seker huijs, 

staende opt’ hoeckien van de Speldemaeckers Stege, en waer van die noch resterende 

cooppenningen ten vollen waeren betaelt. 

Was geapost:  Fiat ut petitur. 

 

 

359. Den 14 Maij 1679, fol.135vo. 

Op het request van Hendrick Jansen van der Veen en Hendrick Jansen Suijderweert in 

qualiteijt als momberen over Claes Jansen van der Veen, soon van Jan Jansen van der Veen, 

en wijlen Femmeltie Claes Spanjaert. Versoeckende onder beneficie van inventaris te adieren 

de erffenisse des pupils gewesene bestevader Claes Hendricksen Spanjaert. 

Was geapost:  Fiat met adsumtie van Aert Keppel als principale crediteur. 

 

 

360. Den 14 Maij 1679, fol.136. 

Op t’ request van Rutger Erkelens als Wesemeester, Berent Clasen van Berkum en Peter 

Elbertsen momberen over t’ kindt van salige Bartelt Clasen, versoekende te mogen hebben 

consent te vercopen sekere behuijsinge tegen over de Buijtenkerke, een gerechte helfte van 

een huijs tegens de Geerstrate over, neffens twe parten in een huijssien in de Morren Stege. 

Was geapost:  Supplianten wordt dit haer versoeck geaccordeert. 

 

 

361. Den 2 Junij 1679, fol.136. 

Op t’ request van Gerrit Willemsen Steenbicker en Evert Mauritsen van den Bos, momberen 

over de kinderen van wijlen Jan Dircksen van Dursten, versoeckende te mogen uijtdoen op 

interesse aen Lubbe Gerberts, weduwe van Jacob Egbertsen op Camperveene, een somma van 

driehondert caroli guldens. 

Was geapost:  Wort geconsenteert dat supplianten aen Lubber Gerberts voor den tijdt van twe 

jaren dese somma op behoorlike interesse uijt doen. 

 

 

362. Den 12
de

 Junij 1679, fol.136vo. 

Op de requeste van de Welgeboren Heere Wolter Johan Schaep en Johannes Noortbergh als  

g’ authoriseerde curateuren over den boedel van salige Geertien Arents, weduwe wijlen  
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Jo(c)hum Egbertsen Backer, sub beneficio inventarij van haer soon Geurt Berentsen Backer 

aengevaert, versoekende dat, alsoo den boedel met verscheijdene schulden is beswaert, als uijt 

d’ overgelechte inventaris is gebleken, de behuijsinge ende andere vaste goederen van 

voorschreven Geertien Arents, publickelijck mochten verkopen en distraheren. 

Was geapost:  Fiat verkopinge. 

 

 

363. Eodem die [12 Junij 1679], fol.137. 

Op de requeste van Jonas van Wieringen ende Gerrit Willemsen Leussen, als curateuren van 

den boedel van wijlen Claes op Ceulvoet, versoekende dat d’ Edele Fr. Hanius J.U.Dr. als 

volmachtiger van d’ Heere Lant Drost Hekeren, in plaets van wijlen d’ Edele Nicolaes van 

Wieringen, haer luijden tot een derde curator mochte worden toegevoeght, ende in des 

overledenens plaetse gesurrogeert overmits d’ Heere Lant Drost Hekeren eene van de 

principaelste crediteuren is. 

Was geapost:  Wordt d’ Edele Fr. Hanius J.U.Dr. als volmachtiger van d’ Heere Lantdrost 

Hekeren, sijnde eene van de voornaemste crediteuren, supplianten tot een derde curator over 

den boedel van wijlen Claes op Ceulvoet g’ adjungeert, ende in de plaetse van wijlen N. van 

Wieringen gestelt. 

 

 

364. Den 4 Julij 1679, fol.137vo. 

Op het request van de momberen van Albert Jansens kinderen om approbatie van sekere 

uijtcoop luijdende de selve als volght: 

Op dagh en dato ondergeschreven isser tusschen Geertien Gerrits nagelatene weduwe van 

Albert Jansen op de Stuirhoop, in desen geadsisteert met de Edele Reijnier van Marle, 

mitsgaders Jan Jelisen, ende Egbert Gerritsen ter eenre; ende Dries Jansen, Willem Jansen, 

geadsisteert met de Edele Theunis Helmichsen Backer, in qualité als momberen over Rutger 

en Jan Albertsen, nagelatene kinderen van voorschreven Albert Jansen bij Seije Jans in echte 

verweckt ter anderen sijden, isser een vast en onverbrekelik accoordt bij wege van uijtcoop 

beraemt en uijtgesproken, alles nochtans op approbatie van enen Achtbaren Magistraet ende 

dat nopende der kinderen overledene vaderlike goederen, erffenisse ende versterffenisse, soo 

voorschreven Albert Jansen met ter doot ontruijmt heeft, ende dat op vorwaerden en conditien 

hier nae beschreven: 

Eerstelick is tusschen de voorschreven weduwe ende hare daghhouderen neffens de kinderen 

vooghden overgecomen ende geaccordeert, dat eeuwighlick en erffelick in volle eijgendoms 

rechte aen de voornoemde weduwe Geertien Gerrits sal sijn ende verblijven het huijs, bergh 

ende schuijre op t’ Eijlandt, op den Stuirhoop gelegen, met als het huijsmans gereetschap, 

voorts bestialen, peerden, beesten, saet ende het gesaeij, mitgaders de landerijen, soo tot 

Grafhorst, ofte in Gelderlandt, ofte oock wae, ende waer die oock mochten gelegen sijn, 

neffens alle actien en crediten, niets uijtbesondert, soo en als die voorschreven Albert Jansen 

ende sijn huijsvrouwe beseten ende gebruijckt hebben gehadt, mits nochtans, soo sal daer en 

tegens voorschreven Geertien Gerrits weder om aen haer behouden, ende tot haren laste 

nemen, alle des sterfhuijs schulden ende lasten, hoe ende met wat name die oock souden 

mogen genaemt werden, sonder dat de voorschreven kinderen daer voor in eeniger hande 

manieren eenighsints sullen convenibel ofte aensprakelick sijn, nemaer sullen die alle sonder 

onderscheijt sijn en blijven ten laste van de voorschreven weduwe Geertien Gerrits. 

Waer en tegens wederom de kinderen van voorschreven Albert Jansen voor hunne vaderlike 

goet sullen hebben te profiteren ende te trecken een somma van twehondert caroli guldens 

welcke voorschreven somma op de gemelte landerijen omtrent Grafhorst gelegen, neffens de 

twe huijssies daer op staende sullen gevestight ende gegrondet sijn en blijven, en sijn de 



Pagina 92 van 154 

voorschreven stucken landts en huijsen gewaerdeert op een somma van negenhondert caroli 

guldens, sullende de voorschreven kinderen voor de opcomsten daer van trecken ende 

profiteren twe gelijke negende parten van de voorschreven landerien, soo het selvige sal 

comen op te brengen, mits sullen de voorschreven kinderen wederom gehouden sijn te dragen 

sodanige lasten als op de voorschreven landerijen sullen mogen staen ofte noch gestelt 

worden. 

Ende alsoo de voorschreven kinderen voor hunne moederlike goederen bewesen is een 

somma van twehondert caroli guldens, ende daer en boven twe veulens, ofte enters, voor 

welke beijde enters sal betaelt worden dertigh daelers, makende alsoo te samen een somma 

van twehondert en t’ negentigh caroli guldens, welke voorschreven somma van 290 caroli 

guldens mede sullen gevestight blijven op de voorschreven landerijen en huijssies omtrent 

Grafhorst gelegen, sullende voorschreven landerijen mits desen daer voor in specie verbonden 

blijven sonder dat de voornoemde weduwe het opgemelte landt eerder sal vermogen  te 

vercopen ofte veralieneren alvorens de voorschreven twehondert en t’ negentigh caroli 

guldens sal voldaen en betaelt sijn, en sal de voorschreven weduwe daer van jaerliks voor 

interesse betalen met vijf diergelijke gulden van t’ hondert sullende de eerste interesse daer 

van verschenen sijn op primo Maij 1680, en soo voorts jaerliks tot de volle en effectuele 

betalinge toe. 

Ende is vorders gestipuleert ende geconditioneert dat de voorschreven momberen van de 

kinderen, de voornoemde penningen van de opgemelte weduwe Geertien Gerrits, niet eerder 

sullen mogen opeijsschen ofte vorderen, of de kinderen sullen tot hare mondige jaren of ten 

huwliken state gecomen sijn, ten ware nochtans de voorschreven kinderen de gemelte 

penningen eerder bewijsselick mochten van noden hebben, als wanneer sulx te voren een half 

jaer voor den verschijndah sal aengecondight moeten worden. Alles sonder argelist, in 

oirconde der waerheijt sijn hier van twe al eens eens luijdende acten van opgericht en 

wedersijts onderteijckent. Actum Campen den 6 Julij 1679. Waren geteijckent met 

verscheijden handen. 

Dit is het IXI merck van Geertien Gerrits met eijgener handt getrocken; Egbert Gerritsen; R. 

van Marle als daghholder 1679. Dit is het merck van Dries Jansen met X eijgener handt 

getrocken; Dit is het merck van A Willem Jansen met eijgener handt getrockenTheunis 

Helmichsen Backer als daghholder. Quod attestor H. Wolfsen J.U.Dr. 1679. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebbende dit doen examineren nae rijpe deliberatie 

approberen dese uijtcoop pro ut jacet. 

 

 

365. Den 8 Julij 1679, fol.139. 

Op het request van Burgemeester Jan van de Wende en Laurens van de Maten momberen over 

het kindt van wijlen Rombout van Rossum, versoeckende desselfs boedel onder beneficie van 

inventaris te aenvaerden. 

Was geapost:  Supplianten wordt vergunt desen boedel onder beneficie van inventaris te 

aenvaerden. 

 

 

366. Den 8 Julij 1679, fol.139vo. 

Is vrouw Japains bij provisie op hare praetensie op het huijs ofte coopspenningen van haer 

man saligers huijs bij maniere van verschot uijt de Geestelike Camer begunstight met 30 

caroli guldens. 
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367. Den 14 Julij 1679, fol.139vo. 

Is Geurt Aertsen, gebruijcker van eenigh landt de Geestelickheijt deser Stadt toebehorende, 

voor dat van het selve (tot het maken van de Stadts wegh in Campervene gaende van het 

Spijker boom nae de Weseper wegh) jeets is vergraven, waer van hij geen genot heeft connen 

trecken, geremitteert van sijn pacht negen caroli guldens. 

 

 

368. Den 14 Julij 1679, fol.139vo. 

Op het request van Do. Johannes Schaffer, en Lambert Mathijsen Hertoch momberen over 

wijlen Jan Malers kinderen, versoekende authorisatie om tot des selver subsistentie te mogen 

vercopen seker huijs staende op de Burghwal naest de brouerie van Berent Clasen van 

Bercum, als mede een stuck landts buijten de Hagen poorte. 

Was geapost:  Naer examinatie deses wordt supplianten dese te doene vercopinge 

geaccordeert. 

 

 

369. Den 2
de

 Augusti 1679, fol.140. 

Op de requeste van de respective armebedienaren deser Stadt, remonstrerende, dat sij op 

approbatie van haer Edele hoochachtbare met George en Martin Abbing, de rato caverende 

voor haer vijff susters en broeders, over desselfs vruchtgebruick van 1/7 part van vrou Hulets 

erffenis, monterende tot een capitael van 2000 caroli guldens, waren geaccordeert, dat 

gemelte armebedienaren eens aen haer uijtkerende een summa van negenhondert caroli 

guldens, het gemelte capitael van 2000 caroli guldens nevents de verlopen interessen van 

jaren 1673, 74 en 1679 den armen deser Stadt als dan aenstonts in eigendoom souden comen 

te profiteren, versoeckende daer op haer Edele hoochachtbare approbatie. 

Was geapost:  Naer lecture en examinatie van den inhout van dese requeste hebben 

Schepenen en Raedt het geconvenieerde, daer in vervat, pro ut jacet geaccordeert. 

 

 

370. Den 2
de

 Augusti 1679, fol.140vo. 

Op ’t request van Johannes Leonards apotheker, versoeckende voldoeninge van sijn 

achterstedich tractament als Stadts apotheker en een jaerlixe continuatie van salaris. 

Was geapost:  Wordt verstaen, dat den suppliant sijn praetensae tractament als Stadts 

apotheker van de gepasseerde jaren tegens sijne achterstedige schoorsteengelden sullen 

worden geresconteert, en wort deselve in futurum uijt deser Stadtskiste in resguarde 

voorschreven, tot revocatie, begunstigt met twee en veertich caroli guldens jaerlix waer van 

het eerste inde camer van de jare 1679 sal worden betaelt. 

 

 

371. Den 12
de

 Augusti 1679, fol.140vo. 

Op het request van de respective armebedienaren deser Stadt daer bij remonstrerende, dat sij 

op approbatie van haer Edele hoochachtbare, met de kinderen van wijlen Geertruid Velincx 

over desselfs vruchtgebruick van 1/7 part van vrou Hulets erffenis, monterende ter summa 

van twee duisent caroli guldens met de verlopene interessen van de jaren 1673, 774, 76, 77, 

78 en 79 waren geaccordeert, dat de bedienaren van den armen eens daer voor aen gemelte 

kinderen van van Geertruid Veelincx uijtkerende een summa van negenhondert twee en 

sestich caroli guldens, als dan aenstonts het gemelte capitael en de vorschreven ses jaren 

verlopene interessen souden sijn en blijven in vollen eigendoom aen den noodtdruftigen 

armen deser Stadt, versoeckende daer op haer Edele hoochachtbare approbatie, en 

authorisatie, om, tot betalinge van de voorschreven negenhondert twee en sestich caroli  
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guldens, te mogen negotieren de somma van vijff á seshondert caroli guldens. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt den teneur van dit request geexamineert hebbende, 

hebben hetselve pro ut jacet geapprobeert, en vorders de respective Armebedienaeren 

geauthoriseert, om vijff á seshondert caroli guldens tot laste van den armen te mogen 

negotieren en ten fine hier in verhaelt te gebruicken. 

 

 

372. Den 14
de

 Augusti 1679, fol.141vo. 

Op de requeste van d’ Edele Jacob Worst, als bij provisie momber over sijn suster de weduwe 

van wijlen Joan van Wieringen versoeckende authorisatie om te mogen vercopen seker 

partien lant in Mastebroeck gelegen, sijn voorschreven suster toebehoorende, om daer uijt de 

schulden soo sijn geseijde suster wegens haer zaelige vaders erffenisse sijn toebedeelt te 

betalen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren den suppliant, om het partien landts in desen 

vermelt te mogen vercopen, en daer uijt de creditores te voldoen. 

 

 

373. Den 18
de

 Augusti 1679, fol.142. 

Op de requeste van Laurens de Haen versoeckende remissie van de quade fransche jaren 

wegens 28 caroli guldens jaerlijcksche thins aen d’ Ecclesiastique Camer deser Stadt uijt sijn 

huis gaende. 

Was geapost:  Wordt den suppliant een jaer thins van de twee quade fransche jaeren om 

redenen geremitteert; edoch sonder consequentie. 

 

 

374. Den 19
de

 Augusti 1679, fol.142. 

Op de requeste van Geert Rutgersen Stadtsmeijer op het Eijlant versoeckende remissie van sin 

oude achterstedige pachtpenningen, alsoo binnen 3 jaeren grote schade aen beesten en 

peerden geleden hadde. 

Was geapost:  Suppliant wordt om redenen in desen vermelt van sijn oude pachtpenningen 

geremitteert een hondert en vijfftich caroli guldens, mits betalende het resterende. 

 

 

375. Eodem die [19 Augusti 1679], fol.142vo. 

Claes Lijffertsen toeter toe Brunnepe sijnde komen t’ overlijden, is Hendrick Claessen daer 

mede wederom begunstight, op d’ emolumenten en profijten als het voorschreven Claes 

Lijffertsen heeft gehadt. 

 

 

376. Den 27
ste

 Augusti 1679, fol.142vo. 

Op de requeste van Gerrit Roeloffsen van Rijssen hoefsmit, versoeckende dat tegens de 

muijre van het Buijten kerckhoff op d’ Oude Strate, recht tegen sijn huijs over, een Ooststal 

mochte setten. 

Was geapost:  Suppliant wordt dit sijn versoeck toegestaen, edoch tot revocatie. 

 

 

377. Eodem die [27 Augusti 1679], fol.143. 

Op de requeste van Henrick Henricksen blaver? op t’ Boven orgel, versoeckende betalinge 

van sijn achterstedich tractament de Anno 1672 & 1673 jeder jaer vijff en twintich caroli 

guldens. 
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Was geapost:  Wordt den suppliant voor deese sijne praetensie toegestaen vijff en twintich 

caroli guldens eens. 

 

 

378. Den 6
de

 Septemb(er) 1679, fol.143. 

Op het request van Gerrit Willemsen Steenbicker en Evert Mauritsen van den Bosch in qualité 

als momberen over wijlen Jan Dirxen van Durstens onmondige kinderen remonstrerende, hoe 

dat haer onmondige kinderen vader voornoemt in sijn leven bij gerichtelijcke distractie of 

subhastatie gekoft heeft seecker huis, erve en weere in de Nienstrate tegen over het  

St. Geertruiden Gasthuis gelegen, hetwelcke de kinderen van zaeliger Andries Willemsen 

Slachter heeft toebehoort, sijnde seer bouvallich, versoeckende, dat tot voorcominge van der 

selver pupillen schade, door haer de nodige reparatie aen hetselve moge worden gedaen onder 

conditie, dat, wanneer het gemelte huis weder mochte worden naer Stadt rechte, geredimeert 

en ingelost, als dan oock bij de redemptie hare penningen tot de notwendige  reparatie 

aengelegt, mogen werden gerestitueert. 

Was geapost:  Wort de supplianten dit haer versoeck pro ut jacet ingewilligt. 

 

 

379. Den 25
ste

 Sept(ember) 1679, fol.143vo. 

Op het request van Dirck Jacobsen, versoeckende, dat twee bequame personen tot curatoren 

over desselfs boedel mochten worden gestelt. 

Was geapost:  Worden tot curatoren over den boedel in desen requeste vermelt, 

geauthoriseert de heeren, Baron Gerhard Voorne, Joan Dirxen van de Wende en d’Edele 

Pieter Olijcan. 

 
[In marge]: Den 4 Augusti 1680. Is nader verstaen dat de Edele Piter Olican neffens de momberen Thomas 

Lubbertsen van Sittert en Berent Snelle sullen worden geauthoriseert gelijck de selve worden geauthoriseert bij desen de 

boeken tot desen boedel specterende nae sigh te nemen, daer uijt de schulden invorderen, en van het gedane rekeninge en 

reliqua doen aen de gestelde curateuren, de Heeren Vooren en van de Wende. 

 

 

380. Dito [25 September 1679], fol.144. 

Op het request van Sara Wijnhout, huisvrou van Wijbrant Coopman tegenwoordich op de 

reise sijnde, daer bij te kennen gevende, dat haer moeder Trientien Henrix overleden sijnde, 

haere mede erffgenamen van voornemen waren om den boedel van haer moeder te deilen, dat 

gemelte hare moeder bij testamente haer supplianten verval op haer kinderen hadde 

verbonden, dat Jan Dirxen Roeter eene derselver momberen was overleden, dat Dirck 

Wijnhout haer broeder, mede momber over haere kinderen gestelt sijnde, selfs versterf is, 

versoeckende derhalven, dat, in plaets van de verstorven momber, Christopher Jansen van 

Doorne tot momber en in plaets van haer broeder tot curator over de scheidinge mochten 

aengestelt worden Zeger Twenth. 

Was geapost:  Schepenen en de Raedt authoriseren in plaets van wijlen Jan Dirxen Roeters, 

tot een twede momber over de kinderen van Sara Wijnhout en Wijbrant Coopman, 

Christopher Janssen van Doorne stellende verder tot curator in plaets van momber Dirck 

Wijnhout, om de scheidinge en deilinge van de naelatenschap van Trijntien Henrix 

Bijtenwornen de persoon van Zeger Twenth. 

 

 

381. Dito [25 September 1679], fol.144vo. 

Op het request van de Edele Rutger Erckelens als besorger der Weesen en d’ Edele Hugo ter  

Burch als Boeckhouder der Armen deser Stadt crediteuren en geauthoriseerde curatoren over  
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den boedel van wijlen Jacob Henricx ten Velde, te kennen gevende, hoe dat uijt den imboedel  

van gemelte ten Velde op verre nae de crediteuren met costen worden voldaen, versoeckende 

derhalven, dat sij supplianten mochen worden geauthoriseert om twee van sijne huisen op den 

Burgel staende, tot voldoeninge der crediteuren te mogen vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren de supplianten dat sij de twee huisen hier in 

vermelt sullen mogen verkopen, mits daer bij versoeckende de Heeren Hooftluiden van  

t’ Espel, in t’welck de huisen sijn gelegen. 

 

 

382. Den 2
de

 Octob(er) 1679, fol.145. 

Hebben Schepenen en Raeden Henrick Janssen op desselfs versoeck begunstigt met het 

orgeltreders ampt in de Buiten Kercke, en dat op sodane profijten als daer toe staen. 

 

 

383. Den 3
de

 Octob(er) 1679, fol.145. 

Op de requeste van Annegien Harms weduwe wijlen Claes Lijfertsen, in leven toeter toe 

Brunnepe, versoeckende den boedel van haer voorschreven salige eheman, onder beneficie 

van inventaris te meugen aenvaerden. 

Was geapost:  Fiat met assumptie van twee der voornaemste crediteuren. 

 

 

384. Eodem die [3 October 1679], fol.145vo. 

Op de requeste van de vrouw weduwe wijlen Brm. R. Gansneb gent. Tegnegel, 

remonstrerende, hoe dat op den 23 September deses iaers genootdrongen is geweest bij 

judiciale distractie te copen het huijs van Jan Berentsen Hane staende op d’ Oude Strate, ende 

alsoo voorschreven huijs nootsakelijck dack dichte diende worden gemaeckt, ende met andere 

nootwendige reparatie voorsien, soo versocht derhalven dat sij datselve mocht doen, onder 

conditie, dat die daer toe aen te wendene costen, haer, in cas van redemptie sullen werden 

gerestitueert. 

Was geapost:  Wordt vrouw suppliantinne dit haer versoeck toegestaen. 

 

 

385. Den 4
de

 Octob(er) 1679, fol.146. 

Hebben Schepenen en Raedt Gerrit Henrixen door het overlijden van sijn broeder Jan Henrix 

de koetsiers plaets opengevallen sijnde, met dieselve plaets weder begunstigt, en dat op 

sodanich tractament als daer toe staende. 

 

 

386. Den 20 Octob(er) 1679, fol.146. 

Op het request van Berent Lambertsen remonstrerende hoe dat Jannechien Dircks gewesene 

huijsvrouwe van Heerke Claes, bij testamentaire dispositie in dato den 16 Februarij 1676 hem 

neffens sijn suster en broeder Jennechien en Hendrick Lambertsen eenige goederen) als in 

voornoemte testament te ersien) hadde gelegateert, en dat de selve sijne suster en broeder in 

Nieuwnederlandt binnen Nieuwjorck waren woonachtigh, met versoeck dat der selven om der 

selver interesse ten fine voorschreven waer te nemen, alhier mochte werden geauthoriseert de 

persoon van Jan Gerritsen Eelkinck. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Jan Gerritsen Eelkinck om als curator over 

Jennechien en Hendrick Lambertsen (tegenswoordigh absent) der selver interesse in t’ stuck 

van dese gegevene legaten waer te nemen. 
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387. Den 22
ste

 Octob(er) 1679, fol.146vo. 

Op de propositie van d’ Heere Johan van Munster Burgermr. der Stadt Zutphen en Statholder 

van de edele Gestrenge Heere Lantdrost Heeckeren, als Volmachtiger van geseijde Heere 

Lantdrost gedaen, op en tegens de curatoren van den boedel van wijlen Claes Arents op 

Ceulvoet, tenderende ten fine voorschreven Heere Lantdrost uijt den boedel en effecten van 

geseijde Claes Arents, mochte erlangen soodanige somma van negen-hondert caroli guldens 

als sijn Weledele Gestrenge ingevolge, en uijt kracht van accoort op den 7
de

  April 1673 

gesloten, noch waren resterende; hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt, nae verhoor 

van parthien en rijpe genomene deliberatie, verstaen, datte Heere Lantdrost Heeckeren, 

ingevolge de sententie, in cas van praeferentie en concurentie gewesen, sal trecken de 

voorschreven negenhondert caroli guldens, en sulx uijtte beste en gereetste effecten, soo van 

voorschreven boedel voorhanden sijn, mits datte Heere Lantdrost wederom sal hebben te 

stellen sufficiente cautie voor alsoodanige actien, als voorschreven curatoren qq. tegens sijn 

Weledele Gestrenge, soo van geplantede boomen, als oock wegens steen en fondament van 

het verbrande huijs, mochten hebben, off naemaels komen te moveren. 

 

 

388. Den 24
ste

 Octob(er) 1679, fol.147. 

Tot elucidatie van het gepasseerde op den 22
ste

 deses, hebben Schepenen en Raedt, op het 

gedaene versoeck van d’ Heere Johan van Munster in qualité voorschreven, naeder verstaen 

en g’ ordonneert, dat bovengemelte negen-hondert caroli guldens, bij d’ Heere Lantdrost 

Heeckeren sullen worden getrocken uijt alle soodanige cooppenningen van het bij Johannis 

Gijsius aengekofte arve, als daer van noch resterende mochte wesen, gevende in desen d’ 

Heere Lantdrost Heeckeren hetselve recht, als de curatoren van voorschreven boedel, daer op 

en aen hebben, offte toekomt. 

 
[In marge]: Den 15de Martij 1684:  Hebben Schepenen en Raedt bij nadere interpraetatie verstaen, datte Heer 

Baron van Pallandt als erffgenaem van de Heere Landtdrost Heeckeren, wegens dese 900 caroli guldens de gepraetendeerde 

renthen niet sijn competerende, en worden de costen, wegens de mondelinge procedure hier over gevallen, om redenen 

gecompenseert. 

 

 

389. Eodem die [24 October 1679], fol.147vo. 

Op de requeste van de momberen van vrouw van der Plass kinderen, versoeckende, alsoo het 

huijs den Ceulschen Dom genaemt van outs met een capitael van ongeveer f. 3500 guldens is 

beswaert, waer van de renthe jaerlijcks moet worden betaelt en daerenboven, als sijnde seer 

bouwvallich, noch moet worden gerepareert, dat sij hetselve ten ooverstaen van twee heeren 

mochten verkopen, alsoo hetselvige voor de pupillen ten hooghsten dienstigh en oirbaer was. 

Was geapost:  Fiat verkopinge. 

 

 

390. Den 1
ste

 November 1679, fol.148. 

Op de requeste van Albert Engberts opt’ Eijlant & Jan Lubbersen, als momberen over de 

naegelatene kinderen van wijlen Claes Egbertsen in leven gewoont hebbende toe Brunnepe, 

versoeckende dat haer Edele Hoogh Achtbare ingevolge den coopbrieff daer van sijnde, 

geliefden t’ approberen de verkopinge vant’ huijs & hoff van voorschreven Claes Egbertsen, 

om alsoo den boedel seer sober is bevonden, daer uijt de creditores te voldoen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen de gedane verkopinge. 
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391. Den 8 Novemb(er) 1679, fol.148vo. 

Opt’ requeste van de momberen van Gosen van Tongeren, versoeckende consent tot 

vercopinge van eenige goederen van wijlen Jan Wijnolssen van Tongeren. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt consenteren supplianten haer versoeck, mits dat dese 

vercopinge geschiede ten overstaen van de Heeren Hooftluijden, en dat niet meerder vercoft 

werde, als immers nodigh sal sijn. 

 

 

392. Den 6 Novemb(er) 1679, fol.148vo. 

Schepenen ende Raedt hebben op het versoeck van Dirck Brouwer hem vergunt dat hij om 

redenen sijn biervoerderschap der dunne bieren aen een ander man, die door haer Edele 

Hoogh Achtbare bequaem sal worden geoordeelt moge transporteren. 

 

 

393. Den 13 Novemb(er) 1679, fol.149. 

Opt’ requeste van de momberen van Jan Bollincks kindt, versoeckende authorisatie om te 

mogen vercopen seker huijs op het Hogeveen voor de somma van sesthienhondert caroli 

guldens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren suplianten dit huijs op dusdanige conditien 

te vercopen, mits dat de penningen daer van procederende op sekere onderpanden worden 

gevestight. 

 

 

394. Den 15 Novemb(er) 1679, fol.149. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt vereert tot opbouwinge van een kercke tot 

Staphorst de somma van sestigh caroli guldens te betalen half bij de Stadt, en half bij de 

Geestelikheijt. 

 

 

395. Den 22 Novem(ber) 1679, fol.149. 

Sijn Maria en Sara Herweijers om redenen bij survivance van haer moeder begunstight met de 

woninge en voorrechten van het College, soo als de selve bij vrouw Herwajers 

tegenswoordigh genoten werden. 

 

 

396. Den 22 Novem(ber) 1679, fol.149vo. 

Is vrouw Japains bij verschot begunstight uijyt de Stadts Camer met vier ducatons, en vrou 

van Wijringen uijt de Geestelickheijt vier ducatons. 

 

 

397. Den 25
ste

 Novemb(er) 1679, fol.149vo. 

Op de requeste van Henrick Jansen Stadts meter, versoeckende daer bij begunstigt te sijn met 

de opengevallen maeckelaersplaets. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met de vacante 

maeckelaersplaets, in manieren deselve bij sijn voorsaet is becleet geweest. 

 

 

398. Den 24
ste

 Novemb(er) 1679, fol.149vo. 

Op de requeste van Henrick Lucassen Pannebacker remonstrerende hoe dat sijn vrouwen  
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broeder Henrick Dircksen genaemt voor omtrent 28 jaeren van Hoorn nae Oostindien was  

gevaren, van de welcke t’zedert niet hadden kunnen vernemen, sulx dat geloofde al lange 

overleden soude wesen, in welcken val van desselfs naelatenschap voor d’ helfte erffgenaem 

was, versoekende derhalven dat, tegenswoordich door sieckte in ongelegentsheijt was 

geraeckt haer Edele Hoogh Achtbare geliefden te consenteren, dat hij suppliant mochte 

trecken d’ alenige gerechte helfte van d’ alhier uijtstaende penningen en effecten van sijn 

swager Hendrick Dircksen voornoemt. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen suppliant om van de vervlotene renthen van 

desen Hendrick Dircksen te meugen opbeuren f. 50 caroli guldens sal hetselve voor goede 

betalinge verstrecken. 

 

 

399. Den 1
ste

 December 1679, fol.150vo. 

Op de requeste van de momberen over de onmundige kinderen van wijlen Dr. Johan Veene, 

versoeckende eenige goederen haerer pupille, soo meest gelden willen te meugen verkopen, 

alsoo den boedel van haer saliger oom met eenige lasten was beswaert. 

Was geapost:  Fiat verkopinge. 

 

 

400. Den 8 Decemb(er) 1679, fol.151. 

Op t’ request van Gerrit Willemsen Leuse en Claes Hermsen als momberen over de kinderen 

van wijlen Berent Hendricks en Machteltien Willems, versoeckende desselfs boedel onder 

beneficie van inventaris te mogen aenvaerden, noemende tot de principaelste crediteuren 

Rijck Ridder en Abram van Suren. 

Was geapost:  Supplianten wordt vergunt dat sij desen boedel der beneficie van inventaris 

mogen aenvaerden met adsumtie van dese twe der principaelste crediteuren. 

 

 

401. Den 11 Decemb(er) 1679, fol.151. 

Op het request van de weduwe van wijlen Thijs Worst, versoeckende dat sij magh werden 

begunstight met het poortsluijterschap soo bij haer eheman is bedient geworden onder 

praesentatie dat sij het selve door een ander sal laten bekleden tot der tijdt haer outste soon 

bequaem sal sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen om redenen suppliante met de functie van 

het poortsluijterschap deser Stadt, mits conditie dat sij om een redeliks daer toe bij provisie, 

en tot dat haer outste soon bequaem sal worden geoordeelt, sal hebben te gebruijcken den 

persoon van Herman Thomassen, die oock den eedt daer toe staende sal praesteren, en soo 

wanneer suppliantinnes soon tot dese bedieninge sal werden geëmplojeert, sal het selve 

hebben te doen tot sustentatie van suppliantinnen huijshoudinge in het gemeijn. 

 

 

402. Den 13 Decemb(er) 1679, fol.151vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt aen Peter Luijcksen Touslager op sijn 

versoeck geaccordeert een plaetse tot een lijnbane tusschen de Broeder poorte en  

t’ Calverhecken bolwerck. 

 

 

403. Den 23
ste

 Decemb(er) 1679, fol.151vo. 

Op het request van de kinderen van wijlen, Steven Arentsen, Assaijeur, daer bij te kennen  

gevende, hoe dat de naegelaten boedel van haer van den voornoemte met diverse schulden is  
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geonoreert, doch daer tegens merckelijcke parthien van huisen en landerien sij  

naer gelaten, en bevreesende, dat bij dese bijsondere constitutie van tijden op eenige derselve 

wordende tot de distractie van dien geprocedeert, sij daer door grotelijcx souden worden 

beswaert, versoeckende derhalven, dat sij gemelte haere vaders boedel onder beneficie van 

inventaris met assumptie van twee der principaelste creditoren mochten aenveerde. 

Was geapost:  Wort de requeste dit haer versoeck pro ut jacet geaccordeert. 

 

 

404. Den 23 Decemb(er) 1679, fol.152. 

Op t’ request van de momberen van Gerrit Nieuwenborgh, soon van Abram Nieuwenborgh, 

versoekende dat des moeders bewesene goederen ad 750 guldens mogen werden gevestight 

op het huijs staende op d’ Olde Strate, en dan dat Engbert Brandenborgh tot betalinge der 

dootschulden van Abram van Nieuweborgh, door Engbert Brandenborgh seker laken naer 

aestimatie van onpartidige moge werden aengenomen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen dat de supplianten dese voorschreven 

bewesene penningen (ongepraejudiceert des nader recht hebbende) op dit huijs mogen 

vervolgen, en vervolgens dat Engbert Brandenborgh dit laken naer aestimatie aenneme om 

daer uijt de dootschulden te betalen. 

 

 

405. Den 23 Decemb(er) 1679, fol.152vo. 

Op t’ requeste van Lubbert Jansen Bleijker remonstrerende hoe dat hij buijten de Hagen 

Poorte voor sekeren ’t hins van 7 caroli guldens den oorlogh hadde becomen buijten de Hagen 

Poorte een huttien om daer bij sijn bleijcke behouden waer in hij in drie jaren niet gewoont en 

heeft echter van den Ontfanger Blanckevoort daer voor wordt gemaent, derhalven versocht 

remissie, en quijtscheldinge alsoo hij het selve wilde affbreken. 

Was geapost:  De Ontfanger Blankevoort wordt geordonneert, om redenen in desen requeste 

vermelt, den suppliant over desen thins niet meer te moejen, maer d’ achterstedige jaren mede 

door te doen. 

 

 

406. Den 24 Decemb(er) 1679, fol.152vo. 

Hebben Schepenen en Raedt den Edele Anthonij van Bentheim J.U.Dr. en Secretaris, 

geauthoriseert om de sake en interesse van Gerrit van den Veene, bij het openen van het 

testament van Jan Veene, waer te nemen. 

 

 

407. Den 26 Decemb(er) 1679, fol.153. 

Op t’ requeste van Samuel Faes, neffens Jan, Maria en Sara Herwajers, remonstrerende hoe 

dat sij van s’ vaders of moeders goet respective niets hadden getrocken en den boedel met 

verscheijden schulden was beladen, derhalven sigh verclarende geen erfgenamen te willen 

sijn en deswegens versoekende tot curateuren over den gemelte boedel de principaelste 

crediteuren, daer toe nominerende de Heer Burgermeester Aper Herwajer en Hugo ter Burgh. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren tot curateuren over desen boedel de Heer 

Burgermeester Aperus Herwajer en Hugo ter Borgh. 

 

 

408. Den 2 Januarij 1680, fol.153. 

Op het versoeck der broederen predicanten is der selver busse begiftight met 25 caroli guldens 

te betalen uijt dese Stadts camer de Anno 1679. 
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409. Den 3 Febr(uarij) 1680, fol.153vo. 

Opt’ request van Jacobus Ridder muntmeester deser Stadt, versoekende te mogen munten den 

penninck van florinen en schellingen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant te mogen munten den 

penninck van florinen en schellingen bij provisie en tot revocatie, mits dat den selven wel 

sorge sal hebben te dragen dat de Stadt daer geen moejelikheijt over come te lijden. 

 

 

410. Den 3 Febr(uarij) 1680, fol.153vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Jacobus Hendricksen met de vacante 

Witmakers plaetse begunstight. 

 

 

411. Den 5 Febr(uarij) 1680, fol.153vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt op het versoeck van de Scholtinne van den 

Hardenbergh, om redenen het Carspel van den Hardenbergh geremitteert de achterstedige 

jaren 1672 en 73 ketelgelt, ende dan oock mede het voorgewende jaer ketelgelt van het jaer 

1637. 

 

 

412. Den 7 Febr(uarij) 1680, fol.154. 

Op het request van Warner toe Boecop en Hendrick Eeckholt als momberen over de kinderen 

van wijlen Capt. Rudolph van Haersolte en vrou Sophia Willemina van Goltsteijn 

versoeckende tot betalinge van hare pupillen schulden eenige vaste goederen te mogen 

vercopen. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt authoriseren supplianten ten meesten dienste harer 

pupillen te vercopen alsodane vaste goederen, als sij tot betalinge harer schulden bequaemst 

sullen oordelen. 

 

 

413. Den 9
de

 Febr(uarij) 1680, fol.154. 

Op de requeste van Juffrouw Gertruijdt Eeckhouts weduwe van wijlen Nicolaes van 

Wieringen, remonstrerende hoe dat naest haer hoff in de Groene Strate gelegen de weduwe 

van wijlen Rombertus Winter mede en hoff heeft liggende, waer van de muijre langes de 

Groene Strate, sijnde ingestort, haer hoff daer door gansch onvrij is geworden, en alsoo maer 

een kleijn heggegien tusschen beijden staet, in haer hoff niets sal kunnen behouden, 

versoeckende derhalven dat dieselve muijre op haere kosten mochte laten opmaecken, mits 

dat haer gedane verschot una cum interesse, eerst ende voor al mochte weder trecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren suppliantinne, om de muijre in desen 

vermelt tot haere kosten te mogen laten opmetselen, mits dat dieselve soo ten respecte van de 

kosten, als de verlopene interessen van dien, naest de Geestelijckheijt, op en aen den gront 

van den hoff van de weduwe wijlen Rombertus Winter, eerst ende voor all sal wesen 

gepraefereert. 

 

 

414. Den 10
de

 Febr(uarij) 1680, fol.155. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden, de weduwe van Jan Backer, in leven 

deser Stadts Roedendrager begunstight met een huissien, in de Groene Strate staende, de Stadt 

toebehoorende, soo tegenswoordich bij Wessel Jansen Carreman wordt gebruijckt, ende op 

Petri aenstaende vacant staet te worden. 
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415. Den 9 Martij 1680, fol.155. 

Op t’ requeste van de momberen van Berent Benninck, versoeckende approbatie van seker 

accoordt dat de momberen en Weesmeesteren hebben ingegaen over d’ erffenisse van Berent 

Benninck en Frans Fransen, en dat deselve eens voor al van Gijsbert Cornelissen en 

Francyntien Jans souden hebben te genieten de somma van 25 caroli guldens en daermede 

afstandt doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen dit accoordt pro ut jacet. 

 

 

416. Den 15
de

 Martij 1680, fol.155vo. 

Op de requeste van Herbert Willemsen en Arent Smitt, als momberen over het naegelaten kint 

van wijlen Geert Willemsen woonende op het Haatlant versoeckende desselfs boedel onder 

beneficie van inventaris aen te tasten. 

Was geapost:  Fiat met assumptie van twee der voornaemste crediteuren. 

 

 

417. Den 13 Martij 1680, fol.155vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen en Raedt op het versoeck van Dirckien van der Heijde 

geaccordeert, dat niemant als sij alleen voor de Stadt dingen sal mogen drucken. 

 

 

418. Den 20 Martij 1680, fol.156. 

Op het request van Jacob Woltersen, versoeckende te mogen werden gebeneficeert met de 

vacante Hooftmansplaetse van Brunnepe van wijlen Lubbert Thomassen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met dese vacante Hooftmans 

plaetse onder beneficie van d’ emolumenten daer toe staende. Sonder arglist. 

 

 

419. Den 23 Martij 1680, fol.156. 

Op het request van Jan Jelisen en Wilbert Jansen momberen over de kinderen van wijlen 

Gerrit Smit, versoeckende des overledens boedel aen te tasten onder beneficie van inventaris. 

Was geapost:  Fiat met adsumtie van twe der voornaemste crediteuren. 

 

 

420. Den 19
de

 Martij 1680, fol.156vo. 

Op de requeste van Herbert Willemsen en Arent Smidt, als momberen over het naegelatene 

kint van wijlen Geert Willemsen, versoeckende dat haer Edele Hoogh Achtbare dit 

neffensgaende accoort van coop gelieven t’ approberen, luijdende als volght: 

Op dach en dato ondergeschreven hebben Herbert Willemsen ende Arent Smidt in qualité als 

momberen over het naegelatene kint van wijlen Gerrit Willemsen, in leven gewoont hebbende 

op het Haatlant, in desen van Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen 

geauthoriseert sijnde, om met assumptie van twe der groodtste crediteuren, als de Stadt, ende 

Marten Coops den boedel van voorschreven Gerrit Willemsen, onder beneficie van inventaris 

aen te tasten, volgens resolutie daer van sijnde de dato den 15
de

 Martij 1680, in eenen vaste, 

steeden erffcoop vercoft, gelijck sij vercopen in ende vermits desen, aen Claes Petersen, ende 

sijne erffgenamen, (op approbatie nochtans van eenen achtbaren Magistraet deser Stadt) een 

welgelegen huijs, bergh en schuijre, staende in der Stadts vrijheijt op het Haatlant, aen het 

Stadts spijcker, daer bij peerden, beesten, verckens, en alle levendige have, mitsgaders 

inboedel en huijsmans gereetschap, item hooij, saet, sleten, vredinge, soo ende in dier voegen 

het de weduwe van wijlen Geert Willemsen hetselvige metter doodt ontruijmt ende naegelaten 
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heeft, sulx met al sijn recht ende gerechtigheijt daer toe behoorende, in welck voorschreven 

huijs sal verblijven alles wat daer in aert, muijr, ende nagelvast is, vercoperen toebeoorende, 

uijtbesondert nochtans dat de bovengemelte momberen uijt den voorschreven boedel sullen 

hebben te trecken haer pupillen moeders goedt, bestaende in een bedde met sijn toebehoor, 

misgaders een kiste daer inne desselfs moeders goedt behoorende is voor welcke 

voorschreven aengekofte goederen den coper belooft heeft te betalen een somma van 

derthienhondert caroli guldens, den gulden tot 20 stuijvers het stuck gerekent, sullende den 

coper het voornoemte goedt eijgendomelijck meugen aenstonts aentasten, en heeft belooft de 

voorschreven cooppenningen te betalen in drie termijnen, waer van het eerste termijn sal 

betaelt worden op aenstaende meij 1680 edoch een weke á 3 onbetaelt, ter somma van 

vierhondert en vijfftich caroli guldens, en voorts het 2
de

 termijn op meij 1681 daer aen 

volgende, insgelijcks vierhondert en vijfftich caroli guldens. Ende het derde ende laeste 

termijn op Meij 1682 daer aen volgende, ter somma van vierhondert caroli guldens alles mette 

interesse van d’ onbetaelde cooppenningen tegen vijff pe cento, voor naecominge vant’ 

geeneschreven staet, verbint den coper en vercoperen daer voor haer persoon en goederen als 

nae rechte. Hebbende vervolgens den coper mits desen gerenuncieert ende affstant gedaen 

gelijck met voorbedachten raede renuncieert en doet affstant mits desen van alle soodaenige 

actien offte uijt eenigerhanden hoofde, op de voorschreven boedel te seggen ofte praetenderen 

mochte hebben, sonder nochtans het eene offte het ander te reserveren, sullende hij coper niet 

te doen hebben, nochte responsabel wesen voor eenige sterffhuijs schulden, neemaer sullen 

die alleen gelastet ende gedragen worden bij het voorschreven kint. 

Tot meerder sekerheijt van de belooffde cooppenningen heeft sich daer voor als borge en 

principale, en een voor all in solidum verbonden Gerrit Claessen Splinter ende Peter 

Simonsen Pole, welcke bij dese haere onderteijckeninge de voorschreven burghtocht hebben 

aengenomen. 

Ende hebben vercoperen belooft naer betalinge der laetste cooppenningen aen cooper 

genochsame sessie ende overdracht te doen, waer mede coper ten alderbesten naer deser Stadt 

Campens wetten sal sijn bewaert, alles sonder argelist. In oirkonde der waerheijt sijn hier van 

twee alleensluijdende coopbrieven opgericht, en wedersijts van cooper en vercoperen neffens 

getuijgen onderteijckent Actum Campen den 15
de

 Meert 1680. Onderstonden. 

Herbert Willemsen; Arent Gerritsen; M. Coops, als getuijge. Dit is het X merck van Gerrit 

Claessen Splinter met eijgener handt getrocken. Dit is E het merck van Peter Simons met 

eijgener handt getrocken. Dit is T het merck van claes Petersen, met eijgener hant getoogen. 

Quod attestor rogatur H. Wolfsen J.U.Dr. 1680. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen de gedane coop pro ut jacet. 

 

 

421. Den 19
de

 Martij 1680, fol.159vo. 

Op de requeste van Claes Aertsen, Jan Harmsen van Borckeloo en Peter Willemsen als 

momberen over de naegelatene kinderen van wijlen Sweer Aertsen en Anna Willems in haer 

leven gewoont hebbende op het Haatlant versoeckende dat Haer Edele Hoogh Achtbare 

geliefden t’ approberen sekere gedane coop van het huijs, bergh cum annexis, en dan noch 

seker accoort wegens dat geene soo Gerrit Jansen Backer als getrouwt geweest sijnde aen 

Anna Willems, uijt dien hoofde hadde te praetenderen, luijdende beijde als volght op dach en 

dato ondergeschreven hebben Claes Aertsen en Jan Harmsen van Borckeloo, beneffens Peter 

Willemsen in qualité als momberen over de naegelatene kinderen van wijlen Sweer Aertsen 

en Anna Willems, in hun leven gewoont hebbende opt’ Haatlandt, neffens d’ Edele Gosen 

Erckelens en Claes Gerritsen als dachholderen, op approbatie van eenen Hoochachtbaren 

Magistraet deser Stadt, in eenen vasten Steden erffcoop vercoft, gelijck sij vercopen kracht 

deses, aen Gerrit Jansen Backer en sijne erffgenamen, een seker welgelegen huijs, daerbij een 



Pagina 104 van 154 

bergh, gelegen alhier in deser Stadt Campens vrijheijt op het Haatlant aen den Cruijshoop, en 

dat in allen gestalte, met sijn recht ende gerechtigheijt raedt ende onraet daer toe behoorende, 

soo ende in dier vougen het bij voorschreven Sweer Aertsen en Anna Willems gebruijckt ende 

beseten is waer inne sal verblijven alles wat daer in aert, muijr offte naegelvast is, naer 

huijscoops rechte, mitsgaders sal bij het voorschreven huis ten profijte van den coper 

verblijven, alles wat verders nae de gedane vercopinge overgebleven is, de voorschreven 

pupillen toebehoorende, uijtgenomen allenichlijck een versloten kiste, met alles wat ter in is, 

het geene voor de pupillen blijven sal, waer voor coper belooft heeft te betalen een somma 

van negenhondert en vijfftich caroli guldens, den gulden tot twintich stuijvers het stuck, 

sullende den coper het voorschreven huijs, bergh en goedt aenstonts aentasten, en de beloofde 

cooppenningen in twee termijnen den laesten met den eersten betalen, als d’ eerste ter somma 

van vierhondert en vijfftich caroli guldens op aenstaende Maij deses jaers 1680 offte meerder 

tot copers keuze, ende de resterende vijffhondert caroli guldens sullen op Meij des jaers 1681 

daeraen volgende opgebracht worden, met vijff diergelijcke guldens van jeder hondert voor 

interesse, blijvende het voorschreven verkofte goedt daer voor ten onderpade, mitsgaders 

onder verbant van desselfs persoon en goederen geen exempt, nae betalinge der laeste 

cooppenningen sullen vercoperen aen coper genochsame cessie ende overdracht doen, waer 

mede coper ten bundighsten naer deser Stadt Campens wetten sal connen sijn  vervaert. Alles 

sonder argh offte list, in oirkonde der waerheijt, sijn hier van twee alleensluijdende 

coopbrieven opgericht, ende van wedersijts contrahenten neffens dachholderen onderteikent. 

Actum binnen Campen den 17
de

 Meert 1680. 

Voor dese bovenstaende cooppenningen heeft Berent Claessen van Bercum met dees sijne 

onderteikeninge tot meerder sekerheijt, sich als borge en principael verbonden. Actum anno et 

die ut supra. 

Dit is het merck van Claes L Aertsen met eijgener hant getrocken. Peter Willemsen; J. van 

Borckeloo; Claes Gerrits Vos. Dit is het merck van Gerrit V Jansen Backer met eijgener hant 

getrocken. Berent Claessen Berkum. Quod attestor rogatus H. Wolfsen J.U.Dr. 

 

 

422. Den 12
de

 Meert 1680, fol.161vo. 

Op dato ondergeschreven hebben Claes Aertsen en Jan Harmsen van Borckeloo, beneffens 

Peter Willemsen, in qualité als momberen over de naegelatene kinderen van wijlen Sweer 

Aertsen ende Anna Willems, in hun leven gewoont hebbende opt’ Haatlandt, g’ assisteert met 

d’ Edele Gosen Erckelens ende Claes Gerritsen als dachholderen in desen ter eenere, ende 

Gerrit Jansen Backer g’ assisteert met Berent Claessen van Berckum ende Herman Hendricks 

Lichtmis als dachholderen ter anderen sijden, een vas(t) en onverbrekelijck accoort, bij wege 

van uijtcoop gehouden, nopende het geene de voorschreven pupillen uijt den boedel wegens 

hun ouderlijcke goederen, en wat vorders voorschreven Gerrit Jansen Backer, getrouwt 

geweest aen Anna Willems daer uijt te praetenderen mochten hebben, sulx op approbatie van 

eenen Magistraet deser Stadt, en dat op vorwaerden en conditien hier nae beschreven. 

In den eersten sal voorschreven Gerrit Jansen Backer eens voor al uijt den boedel trecken een 

somma van hondert caroli guldens eens, en daer en boven een bedde met sijn toebehoor, sal 

albereijts genoten en nae sich genoen heeft nempe het bedde met sijn toebehoor. Daer en 

boven noch sal voorschreven Gerrit Jansen Backer genieten ende profiteren het speck, vlees, 

soo int’ voorschreven huis en boedel bevonden wordt, ende daer en boven het halve hooij, 

waer mede hij van den voorschreven boedel affstant doet, belovende daer op geen meerder 

actie offte praetensie te reserveren sullende hij oock niet te doen hebben, nochte responsabel 

wesen voor eenige erffhuijs schulden, neen maer sullen die alleen gelastet ende gedragen 

worden bij de voorschreven kinderen. 

Waer en tekens de kinderen van voorschreven Sweer Aertsen in volle eijgendooms recht  
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sullen behouden de resterende overige goederen soo mobile als immobile, woe en waer die 

oock mochten gelegen sijn, soo voorschreven Anna Willems der kinder moeder, die met de 

doodt ontruijmt ende naegelaten heeft. Waer mede parthijen alsoo met malkanderen in goede 

vruntschap sijn gescheijden, bedanckende malkanderen desen aengaende voor goede 

erffuijtingen, alles sonder argelist, in oirkonde der waerheijt, sijn hier van twee 

alleensluijdende accoortsbrieven opgericht, ende wedersijts neffens dachholderen 

onderteijkent Actum Campen den 12
de

 Meert 1680.  Onderstonden. 

Dit is het merck van C Claes Aertsen met eijgener hant getrocken. Peter Willemsen; J. van 

Borckeloo; Claes Gerrits Vos. Dit is V het merck van Gerrit Jansen Backer met eijgener hant 

getrocken. Berent Claesen Berkum. Quod attestor rogatus H. Wolfsen J.U.Dr. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen dese beijde bijgevoegde accoorden pro ut 

jacet. 

 

 

423. Den 19
de

 April 1680, fol.163vo. 

Op de requeste van Berent Snell ende Thomas Lubbertsen, als momberen over de kinderen 

van Geertien Lubberts, versoeckende de goederen of mobilia van voorschreven Geertien 

Lubberts te mogen verkopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen dese goederen en meubelen 

te vercopen. 

 

 

424. Den 27
ste

 April 1680, fol.163vo. 

Op de requeste van vrouw Catharina van Alckemade weduwe Leeuwendall versoeckende dat 

uijt de penningen van de verkofte goederen van wijlen Annegien Peters, naest de doodtschult 

mochte trecken de somma van 140 caroli guldens soo voorschreven Annegien Peters wegens 

verlopene huijshuijre haer Edele schuldich en ten achteren was. 

Was geapost:  Suppliantinne sal met kennisse van de Heeren Hooftluijden vant’ Cellbroeder 

Espel, de helfte van de verschenen huijshuijre ad 70 caroli guldens bij provisie hebben te 

trecken, sullende op het verdere versoeck, bij de komste van d’ erffgenamen, nader worden 

gereflecteert. 

 

 

425. Eodem die [27 April 1680], fol.164. 

Op de requeste van Jan Meijer weduwenaer ende boedelhouder van salige Petertien Voss, 

voorts Peter Elbertsen van Dijck en Derck Boldewijnsen als momberen over Willem Ligger, 

naegelatene soon van salige Reinier Ligger, bij wijlen Petertien Vos in echte verweckt, 

versoeckende approbatie van seker gemaeckt maegescheijt offte accoort, luijdende als volght: 

Op huijden dato ondergeschreven is op speciale approbatie van de Wel Edele Hoogh Achtare 

Heeren Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der Stadt Campen, tusschen Jan Meijer 

weduwenaer ende boedelhouder van salige Petertien Vos ter eenere: Ende Peter Elbertsen 

Dijck neffens Derck Boldewijnsen, momberen over Willem Ligger, naergelatene onmondige 

soon van salige Reiner Ligger bij Petertien Vos in echte verweckt, ter anderen sijden, 

opgericht ende gemaeckt een onverbrekelijck magescheijt bij forme van uijtcoop in volgende 

manieren. 

Eerstelijck heeft de boedelhouder getoont dat den staet des boedels met seer veele schulden en 

swarigheden was belast, soo dat de momberen deselve hebbende (invoegen van voorschreven 

boedelhouder was opgestelt ende deuchtelijck te sijn) geëxamineert, bevonden hebben, dat de 

bewijsinge van haer pupils salige moeder op den 9
de

 October 1684 gedaen, afgetrocken alle 

schulden ende lasten des boedels, als nae rechten behoort, uijt deselve geensints souw connen 
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voldaen en betaelt worden, praesenterende voorschreven boedelhouder met de momberen off 

alles te willen vercopen, en dan de schulden ende lasten betaelt sijnde, soo daer iets mocht 

overschieten, naer rechten met haer te deijlen, off met den anderen alles soo schult als 

onschult te verdeilen, doch de momberen bemerckende dat t’ een en t’ ander ten eenemael 

haer ondienstich souw sijn, en niet willende dat haer pupil met eenige moejelickheit offte last 

des boedels souw beswaert worden: Soo ist’ dat den boedelhouder voorschreven eeuwigh 

ende erffelijck sal hebben en behouden, alle roerende ende onroerede goederen, actien, renten 

ende crediten des boedels geen van dien uijtgesondert: Mits dat hij daer en tegens dragen ende 

betalen sal, alle lasten ende schulden des boedels, soo reël als personeel, waer mede deselve 

ende de goederen daer toe specterende sijn beswaert, daer van hij de momberen neffens haer 

voorschreven pupil sal bevrijden, cost en schadeloos houden, oock sal den boedelhouder 

trecken ende genieten, t’ geene van sijn salige huijsvrouw vaders en moeders erffhuijs, als 

mede van des pupils oom Marten Stercke (welckers goederen echter van desselfs huijsvrouw 

haer leven lanck in tucht worden beseten) mocht komen te resteren ende over te schieten, 

onder expres bedingh, dat den boedelhouder deselve erffenissen op sijn privé costen en last 

sal nemen, en de reddinge den voorschreven boedels uijtvoeren, souden dat de momberen 

offte haer pupil daer over eenige ongelegentheijt, last offte moeijte sal connen aengedaen 

worden, waer van den boedelhouder sal gehouden sijn, de momberen neffens haer pupil, ten 

allen tijden te bevrijden, cost en schadeloos houden. Waer en tegens den boedelhouder aen de 

momberen voor haer pupil wegens t’ recht van voorschreven boedel ende erffenissen, als 

mede vant’ bewesene vaderlijcke goedt, sal ontrichten ende uijtkeren in baren gelde de 

somma van tweehondert sileverenducatons, tot drie guldens en drie stuijvers het stuck 

gerekent, , van welcke penningen den boedelhouder, á dato deses over een jaer, sal betalen 

hondert ducatons met den interest van dien tegens vijff ten hondert gerekent, en sullen voorts 

de resterende penningen jaerlijcks verrentet worden met vijff diergelijcke caroli guldens vant’ 

hondert, geduijrende totte effectuele voldoeninge ende afflosse, die ten wedersijden sal 

vrijstaen, int’ geheel offte bij hondert caroli guldens t’ effens naer voorige behoorlijcke 

opsage van drie maenden voor de verschijndach te mogen geschieden, 

Daerenboven sal den boedelhouder aen de momberen uijtkeren voor haer pupil een gouden 

rinck neffens een dousijn van s’ moeders goede hemden. Ende t’ geen verders nae sijn eijegen 

discretie sal believen. Tot voldoeninge ende naecominge van desen, als mede tot liberatie 

voor alle naemaninge van des boedel ende de voorschreven erffenissen lasten, soo de 

momberen t’ enigen tijdt desen aengaende mocht aengedaen worden, verbint den 

boedelhouder alle sijne hebbende ende te verkrijgene goederen, waer die gevonden mochten 

worden, roerede en onroerende geen van dien uijtgesondert. 

En heeft oock tot meerder securiteit deses Derck Gerritsen Meijer, vader van voornoemte 

boedelhouder, sich gestelt gelijck doet mits desen tot borge ende als principael, ingevolge 

eijgen onderhantteijkeninge, onder expresse renunciatie van alle ende ceptien en beneficien 

van rechten soo hem eenicksints, desen ter contrarie souden connen dienen. 

Waer mede parthijen in der minne en vrindtschap sullen gescheijden sijn ende blijven, de 

momberen den boedelhouder voor goede erffuijtinge bedanckende. Willende mede dat dese 

magescheijdinge voor so crachtigh en bundich sal gehouden werden, als nae de wetten en 

constuimen deser Stadt behoort, en vereijscht wordt sonder argh off list, ten waerheijts 

oircont, sijn alhier van twee eensluijdende magescheijden opgericht, ende van parthijen, 

neffens den aenwesenen dach-holderen onderteijkent. Actum Campen den 24
ste

 April 1680 

 Onderstonden. 

Jan Meijer als boedelhouder. Peter Helberts als momber. Derck Boldewin als momber 

Gerhard Vesterinck als dach-holder. Derick Meijer als dach-holder. Derck Gerrijts Meijer als 

borge. Quod attestor J. Sabé J.U.Dr. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt gelesen ende géxamineert hebbende het bijgevoeghde  
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magescheijt offte accoort, hebben hetselve pro ut jacet g’ approbeert ende geratificeert. 

 

 

426. Den 26 Martij 1680, fol.168vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt tot opbouw van een verbrande kerke tot 

Arentswolde vereert vijf silveren ducatons te betalen half bij de Stadt en half bij de 

Geestelickheijt. 

 

 

427. Den 11 Maij 1680, fol.168vo. 

Opt’ requeste van de kinderen van wijlen Wobbechien Jans Twent, versoekende desselfs 

boedel onder beneficie van inventaris te mogen aenvaerden. 

Was geapost:  Supplianten wordt haer versoeck geconsenteert, mits dat sulx geschiede ten 

overstaen van twe der principaelste crediteuren. 

 

 

428. Den 21
ste

 Maij 1680, fol.168vo. 

Op het request van Jan Arentsen, getrout geweest met Merritien Gerrits, remonstrerende, dat 

hij bij deselve vier kinderen in echte heeft verweckt, en vor moeders goederen bewesen twee 

hondert guldens op een huis tot Meppel gelegen, welcke penningen tegenwoordig staen 

affgelost te worden, hij suppliant geern tot sustentatie van hem en sijne voorschreven 

kinderen, onder verbant van twee (ge)touwen, een hondert guldens tot sijn coopmanschap 

soude begeeren te gebruicken, versoeckende daer over haer Edele Hoochachtbare consent. 

Was geapost:  Wort dit versoeck geconsenteert, mits dat den Suppliant alle sijne goederen 

den momberen daer voor come ten onderdaene te stellen. 

 

 

429. Den 25 Maij 1680, fol.169. 

Op het request van Berent Arentsen uijt ten Hout, versoeckende (alsoo Hendrick Rijcken 

despernet sieck legt, soo wanneer den selven mochte comen te overlijden) dat in sijn plaetse 

tot roedendrager moge werden vercoren. 

Was geapost:  Naer het overlijden van Hendrick Rijken, soo wordt den suppliant met 

desselfste vacerene Stadts- roedendragers plaetse begunstight, onder genot van sodane 

emolumenten en profiten als daer toe sijn staende, mits praesterende de eedt daer toe staende. 

 
[In marge]: Den 2 Augusti 1680. Hendrick Rijcken overleden sijnde heeft Berent Arentsen den eedt daer toe staende 

gepraesteert. Coram: Baeck, C. Veen. 

 

 

430. Eodem die [25 Maij 1680], fol.169vo. 

Bij het avancement van Berent Arentsen tot Stadts-roedendrager in die vervallene plaetse van 

Hendrick Rijcken; hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Christiaen Beer 

begunstight en geaccordeert, dat hij met het eerste open te vallene beneficie, daer hij bequaem 

toe sal werden geoordeelt sal werden gebeneficeert en begunstight. 

 

 

431. Eodem die [25 Maij 1680], fol.169vo. 

Op het request van Aert Clasen en Jannes Vriese, momberen over de kinderen van salige Jan 

Lambertsen, vertonende hoe dat der pupillen moeje Aeltien Lamberts was overleden, waer 

van sij neffens haer ohem Egbert Lamberts tegenswoordigh absent erfgenaemen waren, met 

versoeck dat Helmigh Gerrits gewesene eheman van Aeltien Lamberts mochte werden gelast 
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staet en inventaris over te geven van dese nalatenschap, en dat Hermannus Bogart mochte 

werden geauthoriseert des absenten Egbert Gerrits interesse in desen waer te nemen, en 

vervolgelick de goederen scheijden en deijlen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat Helmich Gerritsen behorelike staet en 

inventaris hier van sal hebben over te geven, en consenteren dat Hermannus Bogart het 

interesse voor Egbert Lambertsen in desen moge waernemen, mogende lijden dat dese 

goederen onder beneficie van inventaris ad opus jus habentis werden vercoft. 

 

 

432. Den 28
ste

 Maij 1680, fol.170. 

Op het request van Joan Rijnvisch en de verdere kinderen van wijlen Jannichien Sluijters, 

laest weduwe van wijlen Jaques Croon, sich gegraveert vindende om den boedel van haer 

voorschreven moeder pure te adieren, versoeckende derhalven, dat hij deselve onder beneficie 

van inventaris ten overstaen van twee der principaelste crediteuren mochten aenveerden. 

Was geapost:  Supplianten dit haer versoeck geconsenteert. 

 

 

433. Den 2
de

 Junij 1680,fol.170vo. 

Op de requeste van Willem Scholte van der Cuilen versoeckende de meubilen van Wobbegien 

Jans voor eenigen tijdt overleden sijnde, te mogen vercopen, om daer uijt te bekomen de 

betalinge van ongeveer 80 caroli guldens resterende huishuijre, waer voor voorschreven 

meubilen op sijn onderpant hadde laten beslaen, praesenterende daer van te doen behoorlijcke 

rekeninge. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen. 

 

 

434. Eodem die [2 Junij 1680],fol.171. 

Op de requeste van Herman Lambertsen en consoorten als erffgenamen van Grietien Bruijns, 

gewesene weduwe van Rutger Roeloffsen, versoeckende den boedel van voorschreven 

Grietien Bruijns, onder beneficie van de wet ende inventaris, ten overstaen van twee der 

voornaemste crediteuren, als Joncker Egbert ten Busch ende Jan Pos te mogen aenvaerden. 

Ende dat Gerrit Baijs, het interesse van de twee susters kinderen van wijlen Rutger Roelofsen, 

als sijnde sijne naeste erffgenamen ende tegenswoordich absent mochte waernemen. 

Was geapost:  Ditversoeck wordt toegestaen prout jacet, mits dat neffens Joncker Egbert ten 

Busch ende Jan Poss d’ Edele Marten Coops tot een derde daer worde bijgevoeght. 

 

NB: Den 22
ste

 Junij vide post den 3
de

 Julij 

 
[In marge]: Den 8 Decmeber 1681.  Hermen Lambertsen en Pieter Theunisen in judicio erschenen bekennen door de Edele 

Monsieur Marten Coops voor soo veel haer aendeel is aengaende te sijn voldaen en bedanken den selven voor goede 

administratie. Sonder argelist. Coram: van de Wende; A. Veene. 

 

 

435. Den 24
ste

 Junij 1680, fol.171vo. 

Op het request van Cornelis Witvelt en oock dat vande weduwe van Dirck Stoffers, 

versoeckende met de vacante dootgravers plaets begunstigt te worden. 

Was op beide requesten geapost: Schepenen en Raden begunstigen supplianten ijder voor 

de helfte met d’ opengevallene dootgravers plaets, mits die oock alsoo waernemende, en 

treckende voor soo veel ook de profiten daer toe staende. 
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436. Den 3
de

 Julij 1680, fol.171vo. 

Op het request van Coenraet Coenraetsen en Jan Gerritsen Velthoen, in qualiteit als 

momberen over de kinderen van wijlen Henrick Wijnhout, daer bij remonstrerende, hoe dat sij 

supplianten in die qualiteit met harer pupillen oom en meutken, nopende de erffenisse en 

naelatenschap van wijlen Trientien Henrix, weduwe van Albert Claessen Wijnhout, sodanen 

accoort hebben ingegaen, als uijt nevents gaende concept is aff tenemen, versoeckende, dattet 

voorschreven ingegaene accoort van haer Edele Hoochachtbare als overmomberen mochte 

worden geapprobeert luidende hetselve als volgt: 

Alsoo Trientien Henrix weduwe van salige Albert Claessen Wijnholt, bij haer laeste 

testamentaire dispositie in dato den 4
de

 September 1674 onder hare andere kinderen mede tot 

erffgenamen geinstitueert heeft die kinderen van haer salige soon Henrick Wijnholt in haer 

vaders plaetse, mits dat dieselve aen haer deel en erffenisse sullen laten corten alle het genige 

haer vader en moeder aen het erffhuis schuldig sijn, uijtwisende de schriften, welcke schult 

van de geseider kinderen vader ende moeder, boven een summa van vijff duisent caroli 

guldens, bij deselve ten houwelijck genoten, monteert een summa van negentien duisent 

seven hondert achtien caroli guldens tien stuiver en vier penningen, welcke geseide schult off 

wel seer verre soude surmonteren en te boven halen, alle ’t gene geseide kinderen van haer 

grootmoeder Trijntien Henrix voor haer haereditaire quota souden comen te erven, evenswel 

terwijle voorschreven kinder momberen met namen Coenraet Coenraetsen en Jan Gerritsen 

Velthoen sustineerden, dat haer pupillen berechtiget waren, om uijt haer grootmoeders 

erffenisse en nalatenschap te trecken en te profiteren die legitime portie, haer uijt eigener 

personen, onder becroninge van haer olderen boedel competerende en sulx vrij van eenge 

belastinge, soo is tusschen Heiltien Wijnholt geassisteert met Dr. Fr. Hanius, Dirck Wijnholt 

voor hemselven, en Sara Wijnholt, g’ assisteert met hare geseide broeder Dirck Wijnholt en 

Seger Twenth als momberen over deselve Sara Wijnholts kinderen ter eenre en Coenraet 

Coenraetsen en Jan Gerritsen Velthoen in qualité voornoemt ter andere sijden over 

voorschreven legitime portie inder minne, en om alle vordere te bevresene onheilen te 

praevenieren en te voorcomen, sodanich accoort beraemt en besloten, dat de kinderen van 

Henrick Wijnholt, uijt oorsaeck voorschreven, sullen hebben profiteren en genieten een 

summa van een duisent en negenhondert caroli gulden eens, en sulx in gelde, waer van tot 

interesse sal worden betaelt vier en een half per cent jaerlix, af te reeckenen á dato deses, en 

alle jaer totte afflosse toe, welcke tot allen tijden sal mogen en moeten geschieden, wanneer 

de losse een vierendeel jaers voor den verschijndag sal wesen aengecondigt, en tot meerdere 

verseeckeringe van voorschreven kinderen, hebben Heiltien Wijnholt (onder renunciatie van 

haer vrouwelijcke privilegie, daer van sij bij desen bekent volcomentlijck onderrigt geweest te 

sijn) en Dirck Wijnholt sich te samen en ijder in ’t geheel  voor voorseide capitale summa, 

ende te verlopenen renten van dien verbonden, gelijck sij sich daer voor verbinden in en 

vermits desen hier en tegens soo hebben Coenraet Coenraetsen en Jan Gerritsen Velthoen 

uijtten name van haere voornoemte pupillen gerenuncieert, gelijck sij renuncieren bij desen 

van alle recht en praetensien soo hare pleechkinderen op hare grootmoeders Trijntien Henrix 

erffenisse en nalatenschap eenichsints was geschapen, gevende alle hare recht dienaengaende 

over, en volcomentlijck cederende aen Heiltien Wijnholt, Dirck Wijnholt voor hem selven, 

Sara Wijnholt en derselver kinderen, mits dat dese laeste haer derde part in voorschreven 

beloofde penningen sullen betalen. Alles onder verbant van parthien transigenten respective 

personen en goederen, ende onder renunciatie van alle en ijdere exceptien desen eenichsints 

contrarierende. Sonder argelist in waerheits oirconde, sijn hier van twee alleensluide 

contracten opgerigtet en vande respective contrahenten, oftetransigenten onderteickent. 

Actum Campen den sesten April 1680. Was geteickent. 

Heiltien Wijnholt; Fr. Hanius J:U:Dr. als versochte momber van Juffrouw Heiltien Wijnhout;  

Dirck Wijnhout soo voor mijn selven als mede als momber over mijn suster Sara Wijnhouts  
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Kinderen; Saertien Wijnhout; Seger Evertsen Twenth; Coenraet Coenraetsen Betzenen; Jan 

Gerritsen Velthoen. 

Was geapost:  Wort dit hier bijgevoegde accoort pro ut jacet geapprobeert. 

 
[In marge]: Den 28 Maij Anno 1684. Sr. Johannes Santbergh, volmachtiger van Juffrouw Catharine Rodenburgh, 

bekent van het gerechte vierde part van neffenstaende beloofde 1900 caroli gulden cum interesse, soo bij versterff Cornelia 

Wijnhout op de moeder Catharina Rodenburgh voornoemt was gedevolveert, te sijn voldaen en betaelt. Sonder argelist. 

Coram: Ter Berghorst; van der Wende. 

 

Den 10de April 1689: Catharina Wijnhout g’ assisteert met haer eheman Reinier Tulcken bekent van het vierde part van 

binnenstaende f. 1900, caroli gulden capitael, cum interesse, tedancke voldaen en betaelt te sijn, de momber Coenraet 

Coenraetsen, als sijnde de medemomber Jan Gerritsen Velthoen overleden, goeder momberlijcker administratie in desen 

bedankende. Sonder argelist. Coram: P. Eeckhout; B. Vollenhove. 

 

 

437. Den 22 Junij 1680, fol.173vo. 

Op de requeste van Jan Jochumsen en Jacob Dercksen, in qualité als momberen over de 

kinderen van wijlen Isaac Stroo, remonstrerende hoe dat geseijde Isaac Stroo en sijn 

huisvrouwe Jannegien Jans van salige Albert Claessen Wijnhout ende Trientien Hendricks op 

den 1
ste

 Maij 1663 in gelde ontfangen hadden een somma van 1400 caroli guldens, om daer 

mede te betalen de vervlotene coopspaijen van haer huijs in de Nieuwe Strate staende, ende 

alsoo op voorschreven 1400 caroli guldens noch waeren resterende 1000 caroli guldens ende 

aen verlopene renthe 250 caroli guldens soo waeren de momberen, neffens de weduwe 

voornoemt, te rade geworden, geseijde huijs aen de kinderen en erffgenamen van voornoemte 

Albert Claessen Wijnhout en Trientien Hendricks voor voorschreven capitael en renthe, te 

transporteren  en in solutie over te geven, hetwelcke de momberen buijten consent van haer 

Edele Hoochachtbare niet konnende doen, versochten derhalven dat haer Edele hoochachtbare 

in opsichte van d’ onmondige hetselve beliefden te concenteren. 

Was geapost:  De momberen in desen vermelt ter vergaderinge van Schepenen ende Raedt 

gecompareert wesende, ende aldaer hebbende gegeven soodanige sufficiente redenen, dat de 

cessie van het huijs, sonder praejudicie van eenige andere crediteuren konde geschieden: Soo 

hebben haer Edele hoochachtbare in opsichte van dien ende uijt noch andere goede 

consideratien verstaen, ende de momberen g’ authoriseert, om uijt name van hare pupillen 

neffens de weduwe van Isaac Stroo het huijs in desen vermelt, aen de kinderen van salige 

Albert Claessen Wijnhout en Trientien Hendricks, volgens contract in solutum over te geven 

ende nae Stadtrecht te transporteren. 

 

 

438. Den 22 Julij 1680, fol.174vo. 

Op het request van d’ erfgenamen van wijlen Mr. Otto Bruijns , versoeckende betalinge van 

achterstedige tractament en arbeijtsloon ter somma van 1747 guldens 19 stuijvers. 

Was geapost:  Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt hebbende gehoort het rapport van de 

Heeren Commissarien over het gebesoijneerde in dese sake en daer uijt verstaen dat die 

supplianten in desen met opgemelte Heeren Commissarien om redenen en op beslagh van 

Haer Edele Hoochachtbare waren veraccordeert op een somma van elfhondert en vijf en 

seventigh caroli guldens, is het selve accoordt geapprobeert en wordt geapprobeert bij desen, 

sullende ten eersten en soo haest doenlick de penningen daer toe nodigh, in voldoeninge aen 

de supplianten werden uijtgekeert. 

 

 

439. Den 3 Augusti 1680, fol.175. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Jan Velthuijs geaccordeert, dat hij een  
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ingangh moge maken in de kelder onder de Wachte tegen over sijn huijs aen d’ Olde Strate,  

mits dat sulx geschiede op sijn eijgen costen. 

 

 

440. Den 17
de

 Augusti 1680, fol.175. 

Op de requeste van Cornelis Egbertsen Hartsuijcker ende Willem Vos, momberen over 

Grietien Hogencamps, dochter van wijlen Menso Hogencamp, versoeckende, dat, alsoo  

d’ eijckmole buijten de Veenen Poorte door den blixem is afgebrant, den boedel van haer 

pupils salige vader onder beneficie van inventaris mochten aentasten. 

Was geapost:  Supplianten wordt dit haer versoeck toegestaen, mits assumerende uijt het 

midden der crediteuren d’ Heer Burgermeester A. Herweijer ende d’ Edele Bernhard 

Eckelboom. 

 

 

441. Eodem die [17 Augusti 1680], fol.175vo. 

Op de requeste van Jannegien Jacobs van den Bergh weduwe van Menso Hogencamp, 

versoeckende dat, alsoo de Eeckmole buijten de Veenen Poorte waer van haer suppliante 

neffens haer salige eheman d’ eene helfte, ende de weduwe van salige Gerrit Eckelboom  

d’ ander helfte heeft toebehoort, is afgebrant, waer door onmachtigh geworden sijnde hare 

crediteuren te voldoen, haer Edele Hoogh Achtbare suppliante geliefden t’ accorderen het 

beneficium cessionis bonorum, met alle rechtens indulten daer toe staende, en dat ten dien 

fine uijt de principaelste crediteuren eenige mochten worden g’ authoriseert, om den boedel 

ten meesten profijte en voordeel der crediteuren te redden. 

Was geapost:  D’ Heer Burgermeester A. Herweijer en d’ Edele Bernhard Eckelboom 

worden g’ authoriseert om den boedel van suppliante te examineren end ein te sien, ende daer 

van ter vergaderinge van Schepenen ende Raedt rapport te doen. 

 

 

442. Den 19
de

 Augusti Anno1680, fol.176. 

Op de requeste van Doctor W. Nijhoff, Jan Meeussen Schinckel en Thijman van Zutphen als 

momberen over de kinderen van Harmtien Jans bij Meeuwes Jansen verweckt, neffens 

Andries van Ems en Hendrick de Graeff als momberen over Aeltien Jacobs, van Harmtien 

Jans bij Jacob van de Weteringe geprocreëert, versoeckende dat haer Edele Hooch Achtbare 

de penningen van der pupillen ouders verkofte goederen geprocedeert, en door den Ontfanger 

Blanckevoort, uijt krachte van sekere burghtocht, door Meeuwes Jansen der pupillen echte en 

stijffvader ingegaen, g’ arresteert van het gedane beslach, als hebbende van Meeuwis Jansens 

goederen niets geprofiteert, wilden libereren, en voorschreven kinderen voor haer vaders 

burghtocht inconvenibel verclaren; sullende anders de momberen genootdrongen wesen de 

Stadt Wees ofte Armencamer lastich te vallen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raeden consenteren supplianten uijt besondere redenen om de 

g’ arresteerde penningen te mogen trecken, wordende vervolghlijck dieselve van den arreste 

kracht desen gerelaxeert, ende de kinderen voor hare quota van de burghtocht gelibereert; 

mits dat de momberen en verdere vrunden van Aeltien Jacobs, bij ha(n)ttastinge sullen 

beloven het vorschreven onmondige kint daer voor buijten verdere kosten van de Stadt, Wees 

en Armencamer te alimenteren, en tot sijn mondige jaren, in de Gereformeerde religie, op te 

brengen. 

 

 

443. Eodem die [19 Augusti Anno1680], fol.177. 

Hebben Hendrick de Graeff als momber, neffens Jan Alberts, Hendrick Alberts, Roeloff 
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Alberts ende Gesien Arents weduwe Hensbergen de voorschreven hanttastinge aen de Heeren 

Baeck en Vollenhove gedaen. 

In fidem B. Bentheim, secret. 

 

 

444. Den 25 Augusti 1680, fol.177vo. 

Burgermeesteren, Schepenen en Raedt hebben belooft tot opbouw der verbrande huijsen van 

Dalfsen te betalen vijftigh daelders. 

 

 

445. Den 4 Sept(ember) 1680, fol.177vo. 

Op de remonstrantie van Jennetie de Maijne huijsvrouwe van Leonardt Vostert , ende dan de 

clachte van desselfs nabuijren gedaen in sich behelsede het los en ongebonden leven van 

voornoemte Leonardt Vossert met versoeck (om alle onheijlen te vermijden soo des wegens 

mochten comen te ontstaen) dat den selve op een bequame plaetse van versekerine in cost 

mochte werden bepaelt; is nae deliberatie dit versoeck aen remonstrante bij Burgermeesteren, 

Schepenen ende Raedt geaccordeert ende geconsenteert, gelijck het selve wordt geaccordeert 

en geconsenteert bij desen. 

 

 

446. Den 6
de

 Septemb(er) 1680, fol.177vo. 

Op de requeste van Roeloff Lambertsen Eeckholt en Wolterus Meijer als momberen van Jan 

Everwijn, te kennen gevende hoe dat haer pupil met sijn broeder Albertus Rijcksen in 

gemeenschap heeft gehadt een hoff tot Brunnepe aen den dijck gelegen, dat de helfte van 

deselve gerichtelijck is vercoft voor den summa van 168 caroli guldens, dat de kopers haer 

supplianten dagelijx aenmaenden, om den hof met haer te deilen en dan van geen waerde 

soude sijn, sij derhalven te raede waren geworden den halven hof aende koperen Jan Gerritsen 

en Dirck Timensen te vercopen en daer voor bedongen hadden 195 caroli guldens, om daer 

uijt eenige schulden van haer pupil aff te betalen, versoeckende derhalven, dat haer Edele 

Hooch Achtbare de voorschreven coop beliefden te aproberen. 

Was geapost:  Om redenen in dese requeste vermelt wort de coop van den halven hof 

geapprobeert. 

 

 

447. Den 11 Sept(ember) 1680, fol.178. 

Op t’ requeste van de Edele Piter Olican voor sijn swager Althetus Tollinck, versoeckende 

approbatie van navolgende accoort: 

Wij ondergeschreven Lutgert Lubberts geadsisteert met Hendrick Capper mijn tegenwoordige 

man, mitsgaders Thomas Lubberts en Jacob Vriesen, als momberen over de kinderen van 

Hendrick Jacobsen Twiechien bekennen bij desen, doch ten opsighte van de selve kinderen op 

approbatie van de Edele Hooch Achtbare Magistraet deser Stadt als oppermomberen met den 

Advocaet Althetus Tollinck nomine uxoris houder en eijgenaer van een obligatie van 

vijffhondert guldens capitael bij de voornoemte Hendrick Jacobsen Twichien op den 26 Junij 

1660 ten behoeve van de Heer Burgermeester Lousen saliger gepasseert, overeengecomen en 

veraccordeert te sijn wegens de voldoeninge van de voorschreven obligatie dat niedemael het 

ons voor tegenswoordigh ongelegen comt om het voorschreven capitael te connen aflossen, 

ofte de verlopene renten te voldoen, en dat het vaderlike goet van de voornoemte Twichien 

noch onder sijn moeder Aeltien Vriesen berustende is, mits dien de voornoemte Advocaet 

Tollinck sijn voornoemte deughdelick achterwesen ter somma van vijfhondert gulden capitael 

sal vinden uijt het voor vaderlike goet van de selve Hendrick Jacobsen Twichien, soo wanneer 
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sijn moeder Aeltien Vriese voornoemt sal comen te sterven en eerder niet, en dat sonder 

eenige rente, soo die alrede verschenen is als verder tot het overlijden van de selve Aeltien 

Vriese toe sal comen te verschijnen, mits dat wij daer tegens in erkentenisse van de selve 

quijtscheldinge van interest als anders aennemen en beloven van nu af aen het voorschreven 

vaderlike goet van Hendrick Jacobsen Twighien aen en ten behoeve van voornoemte 

Advocaet Tollinck gerichtelick sodanigh te verbinden als tot desselfs meeste securiteijt sal 

werden gerequireert, gevende wij tot dien eijnde onderlingh aen malcanderen volcomen 

maeckt, om soo wanneer dit accoordt ten opsight van de onmondige bij Haer Edele Hooch 

Achtbare sal sijn geapprobeert bij een en in plaets van allen ten behoeve van de voornoemte 

Advocaet Tollinck te passeren Schepen kennis in forma met verbintenisse als voren in 

oirconde der waerheijt desen ondertekent binnen Campen den 6 dagh van September 1680. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt approberen dit accoordt pro ut jacet edogh buijten 

praejudicie van een derde. 

 

 

448. Den 27
ste

 Septemb(er) 1680, fol.179vo. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van wijlen Auke Duijcks weduwe van der 

Plas, versoeckende approbatie de coop van het huijs genaemt den Ceulschen Dom, luijdende 

het accoort als volght: 

Alsoo Mr. Thomas Mes voor desen vertrouwt geweest aen Geertruijdt Duijcks, in den jare 

1661 aen sijn suster wijlen Auke Duijcks weduwe van der Plas verkoft hadde, het halve huijs 

genaemt den Ceulschen Dom, voor een somma van dertich hondert caroli guldens daer en 

boven het beswaer, waer van denselvigen per reste in tegenwoordigheijt noch competeerde 

een somma van drie en twintich hondert caroli guldens met eenige jaren interesse van de 

voorschreven onbetaelde cooppenningen, en dan de momberen van voorschreven vrouw van 

der Plas kinderen, bij dese slechte tijden in geen staet en sijn, om de voorschreven 

cooppenningen en interesse te connen voldoen: Soo ist’ dat de voorschreven momberen op 

approbatie van haer Edele Hooch Achtbare aen gemelte Monsieur. Mes het geheele huijs cum 

annexis, met al wat daer in aert, muijr en nagelvast is, wederom hebben overgedaen, voor een 

somma van vijff en dartich hondert caroli guldens, den gulden tot 20 stuijvers het stuck, mits 

dat ter laste van voornoemte Mr. Mes sal verblijven, een jaerlijcksche thins ad vier gulden 18 

stuijvers, soo de erffgenamen van Potegom daer sijn uijthebbende, sonder die aen de beloofde 

coopspenningen te corten, enwaer het verder mede mochte beswaert sijn, sal voornoemte Mes 

aen sijn cooppenningen corten. Den aentast sal geschieden op Maij 1680. En is expresse 

geconditioneert, dat in cas de momberen, off desselver pupillen, in den tijdt van drie á vier 

jaren, dit voorschreven huijs, arve ende weere tot hoger prijs konden vercopen off selver het 

wilden aen haer beholden, dat sulx sal haer vrijstaen, sonder dat Mess eenigen eijgendom daer 

aen sal behouden, mits dat alsdan hem de voorschreven beloofde cooppenningen in vorigen 

gestalte sullen gerstitueert worden met de nootwendige reparatie soo daer aen sal gedaen 

hebben, waer van alles nae gedane approbatie van Schepenen ende Raedt, nader brieven in 

forma sullen van gemaeckt worden, alles sonder argelist, actum Campen den 5
de

 November 

Anno 1679.  Onderstonden: 

H. Wolfsen qqt.; Thomas Mess; Jan van den Tooren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen het bijgevoeghde accoort prout jacet. 

 

 

449. Den 11 Sept(ember) 1680, fol.181. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt Geertruijdt van Mullem weduwe wijlen 

David Jiapain alnoch begunstight bij maniere van verschot uijt dese Stadts camer met vier 

ducatons, eens. 
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450. Den 10
de

 Novemb(er) 1680, fol.181. 

Op de requeste van d’ Heer Burgermeester Cornelis Veen en Derck Meijer, als momberen 

over d’onmondige kinderen van wijlen Dr. Joan Veen, versoeckende approbatie van een 

verkoft arve aen de Coelelucht gelegen luijdende de vorwaerden als volght: 

Vorwaerden en conditien waer op Dr. Joan Veen, en Jacob Veen voor haer aenparten, neffens 

de momberen over de onmondige kinderen van wijlen Dr. Johan Veen op approbatie van 

Schepenen en Raden deser Stadt wegens d’ onmundige bij insate, verhoginge, en daer nae bij 

den affslach, in eenen stedigen, vasten erffcoop willen vercopen een arve landts op 

Camperveene voor aen de Coelelucht gelegen, bestaende in huijs, hoff, bergh, schuijre, soo in 

hoeij, weij, en bouwlandt, streckende voor uijt den IJssel en Coelelucht, tot aen de Geldersche 

Grafte, groot sijnde 12 ackeren, edoch wordt verkoft soo groot en kleijn alst’ aldaer wordt 

bevonden, alwaer Andries Bolder, off de weduwe Hoemaeckers ter eenere ende Lucas van der 

Ketten ter anderen sijden aengearvert sijn, en dat met sijn recht ende gerechtigheijt, raet en 

onraet daer toe behorende. 

Dese vercopinge sal geschieden bij goltguldens tot 28 stuijvers het stuck gerekent. 

En sal coper geholden wesen het gekfte goedt aenstonts off op Petri 1681 aen te tasten, en bij 

den aentast van de beloofde coopspenningen betalen  een gerechte helfte, off meer tot copers 

keur, en dan voorts op Petri Anno 1682 de resterende gerechte helfte, sijnde de laeste 

coopspenningen, met d’ interessen der onbetaelde coopspenningen tegens vier ten hondert 

diergelijcke guldens jaerlijcks. 

Nae betalinge der laeste coopspenningen met d’ interessen van dien, sal coper het gekofte 

goedt vrij van opliggende en uijtgaende renthen gelevert worden uijtgesondert 5 off 11 

stuijvers jaerlijcks aen St. Getruijden en Catharinen Gasthuijs uijtgaende, die coper tot sijnen 

laste sal nemen, sonder deselve aen de beloofde coopspenningen te corten. En den Heere van 

den Lande haer gerechtigheijt voor t’ behoudene. 

IJder acker geeft jaerlijcks eenen stuijver tot praecarien gelt, die coper al mede tot sijnen laste 

sal nemen, sonder aen de beloofde coopspenningen te korten. 

Coper sal tot verval der onkosten voor aff betalen vijff goltguldens en wat meerder verteert 

wordt, sal halff en halff gedragen worden. 

Den hooghsten insetter sal voor insaetgelt genieten twee vant’ hondert. Naer betalinge der 

beloofde cooppenningen sal coper cessie en transport nae Landrechte gedaen worden, waer 

mede coper ten bundighsten sal bewaert sijn. 

Die Edele Rutger Erckelens heeft dit arve op voornoemde conditien ingeset voor drieduijsent 

sevenhondert goltguldens maeckende aen caroli guldens een somma van vijffduijsent hondert 

en tachentich gulden segge f. 5180 - 0 - 0. En heeft daer mede den slach behouden, Actum 

den 2
de

 November 1680.  Onderstonden. 

Johannes Veen J:U:Dr.; Jacobus Veen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt approberen de gedane vercopinge pro ut jacet. 

 

 

451. Den 15
de

 Novemb(er) 1680, fol.183. 

Op de requeste van de momberen van de kinderen van wijlen vrouw van der Plass, 

versoeckende consent en approbatie om te mogen vercopen dese naevolgende lantgoederen. 

Een stuckien landts genaemt de Panders koeweijde jaerlijksch te pacht doende 42 guldens. 

Item 3 morgen op de Nieuwe Weterige naer den dijck aen 16 guldens. 

2 ½ morgen tegen over de Vennerijt, jaerlijcks te pacht doende 31 guldens ten eijnde om met 

de cooppenninge van dieselve te voldoen eenige capitalen, ten laste van de pupillen liggende, 

en bij haer ouders genegotieert, te meer alsoo bereijts eenige der creditoren met beslach en 

aenpandinge op de vaste goederen hebben geprocedeert. 

Was geapost:  Dit versoeck wordt toegestaen. 
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452. Den 9 Decemb(er) 1680, fol.183vo. 

Op het request der dootgravers versoekende bij winter dagh, wanneer sij op de kerckhoven 

houwelen moeten gebruijcken dubbelt verdienst als van outs. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt accorderen de supplianten dat sij bij winterdagh, soo 

wanneer het soo sterk comt te vriesen, dat sij op de kerckhoven houwelen en eksen tot het 

openen der graven genootsaeckt sijn te gebruijcken dubbelde  gerechtigheijt daer voor van de 

vrienden der overledenen sullen mogen eijsschen en afvorderen als van outs. 

 

 

453. Den 11
de

 Decemb(er) Anno 1680, fol.183vo. 

Bij nader interpraetatie hebben Schepenen ende Raedt verstaen, dat soo wanneer de 

dootgravers twee, drie á vier off meerde personen in een graff komen te setten, als dan die 

voorschreven dubbelde gerechtigheijt over ale die personen sullen hebben te verdeijlen. 

 

 

454. Den 14 Decemb(er) 1680, fol.184. 

Op het request van Mr. Albert Tebbertman chirurgijn versoekende met sijn salige vrouwen 

nichte ( sijnde een dochter van opgemelten salige vrouwen broeder) weder te mogen trouwen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dat den suppliant van dusdanige huwlick sal 

hebben te onthouden. 

 

 

455. Den 20 Decemb(er) 1680, fol.184. 

Op t’ request (van) Jan en Gerrit Scheppinck mitgaders Peter Olican en Hermen van der 

Maten als momberen over Arent Scheppinck, versoekende onder beneficie van inventaris ten 

overstaen van twe der principaelste crediteuren der selver ouderen boedel te mogen 

aenvaerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen haer versoeck. 

 

 

456. Den 20 Decemb(er) 1680, fol.184vo. 

Hebben Burgermeesteren, Schepenen ende Raedt op het versoeck van Roelof Willemsen 

Cuijper en Reijnier Dubbelsen als momberen over Anna Simons, nagelatene dochter van 

Simon Hartsuijcker (alsoo Roelof Willemsen Cuijper selfs geinteresseert was) Hendrick 

Michielsen geauthoriseert om het interesse van Anna Simons in het deijlen van d’ erffenisse 

van Willem Roelofsen Cuijper waer te neme en geconsenteert tot de vercopinge van seker 

huijs staende bij de Hagenpoorte. 

 

 

457. Den 18 Decemb(er) 1680, fol.184vo. 

Op het request van Mr. Jean le Gous Fransche schoolmeester, versoekende vermits het 

overlijden van Mr. Willem Angel d’ oude verhoginge van tractament. 

Was geapost:  Schepenen en Raedt augmenteren om redenen hier bij geallegeert het 

tractament van den suppliant jaerlicks met een somma van vijftigh carli guldens waer van het 

eerste quartael sal verschenen sijn op Paesschen 1681. 

 

 

458. Den 18 Decemb(er) 1680, fol.185. 

Op het request van Mr. Willem Angel de jonge versoekende vermits het overlijden van sijn 

vader desselfs tractament van 228 caroli guldens. 
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Was geapost:  Schepenen en Raedt begunstigen den suppliant met het tractament van 

voorleserschap in de Broeder en Buijten kerke, gelijck oock mede voor sijn schooldienst in de 

schole van de Broederkerke soo als Mr. Elias Vrijdagh genoten heeft jaerliks ter somma van 

hondert vier en viertigh caroli guldens waer van het eerste quartael sal verschenen sijn op 

Paesschen 1681. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 117 van 154 

Index van Campen en haar Jurisdictie. 

  
Deel 26 H. 

 

 

 

 

Index op persoonsnamen. 

 

 

Abbing, George    369. 

Abbing, Martin    369. 

Abrahams, Simon    238. 

Adriaensen, Willem    39. 

Adriaenssen, Hendrick   340. 

Aelts, Mettien     15. 

Aertsen, Claes     226, 421, 422. 

Aertsen, Geurt     367. 

Aertsen, Jacob     266. 

Aertsen, Jan     300, 320, 322. 

Aertsen, Swier    248, 421, 422. 

Albers, Geesken    189. 

Albers, Neeltien    267. 

Alberts, Berendt    154. 

Alberts, Hendrick    443. 

Alberts, Jan     154, 443. 

Alberts, Roeloff    443. 

Alberts, Volcker    53. 

Albertsen, Hendrick    264. 

Albertsen, Jan     364. 

Albertsen, Rutger    364. 

Alckemade, Catharina van   424. 

Andreesz, Dirck    127. 

Andries, Jelle     358. 

Angel d’ jonge, Mr. Willem   125, 458. 

Angel d’ oude, Mr. Willem   125, 457. 

Anthonij, Dirck    256. 

Arckelens, Jan van    123. 

Arens, Lammechien    224. 

Arents, Bettien    80, 180. 

Arents, Claes     387. 

Arents, Geertien    356, 362. 

Arents, Geesien    443. 

Arents, Jan     11, 77. 

Arentsen, Berent    429, 430. 

Arentsen, Gerrijt    90, 142, 143. 

Arentsen, Jan     170, 188, 428. 

Arentsen, Merrichien    90. 

Arentsen, Steven    403. 

Avercamp, Aeltien    129. 



Pagina 118 van 154 

Avercamp, Berent    344. 

Avercamp, Gerrit Gerritssen   96. 

Avercamp, Judick    30. 

Avercamp, Weduwe    30. 

Backer, Burgermr.    265. 

Backer, Gerrit Jansen    421, 422. 

Backer, Geurt Berentsen   362. 

Backer, Hermina    238. 

Backer, Jan     262, 414. 

Backer, Jochum Egbertsen   362. 

Backer, Peter Gosensen   268. 

Backer, Roeloff    238. 

Backer, Theunis Helmichsen   300, 364. 

Backer, Toenis Helmichsen   137, 144, 147, 151, 322. 

Backer, Willem Jansen   263. 

Backers, Ariaentien    347. 

Baeck, -     429, 443. 

Baeck, Doot     156. 

Baeck, Dr. Herman de   331. 

Baeck, Herman de    156. 

Baeck, Hermen de    56. 

Baers, Frans     199. 

Baijs, Gerrit     434. 

Baltes, Jan     82. 

Baltus, Jan Dirxen    51. 

Barckum, Andries Berents van  301. 

Barendrager, Rutger de   250. 

Bartolds, Reiner    255. 

Batenburgh, Jan    305. 

Beeltsnijder Steenbergen, Brmr. Anthonij 196. 

Benier, Arent     94, 102. 

Benier, Johan     131. 

Benninck, Berent    415. 

Bentheim, Anthonij van   406. 

Bentheim, Burgemr. Everwijn van  332. 

Bentheim, Burgermr.    265. 

Bentheim, Secret. B.    443. 

Beer, Christiaen    430. 

Bercum, Berent Claessen van  368, 421, 422. 

Berents, Hendrickjen    296. 

Berents, Wolter    203. 

Berentsen, Geurt    356. 

Berentsen, Jacob    204, 350. 

Berentsen, Jan     10. 

Berg, Willem Janssen van den  44. 

Bergh, Jacobus van den   211. 

Bergh, Jannegien Jacobs van den  441. 

Berghorst, Ter     436. 

Berkum, Berent Claessen van  287, 360. 

Bernhardts, Paulus    10. 



Pagina 119 van 154 

Betzenen, Coenraet Coenraetsen  436. 

Biesen, Anna van    336. 

Biesen, Berentjen van    336. 

Biesen, Judith van    336. 

Biesen, Marten van    336. 

Bijsterbos, Jan Gerritsen   259. 

Bijtenwornen, Trijntien Henrix  380. 

Bilderbeeck, Grietien Berents  38. 

Bilderbeecq, Mr. Jan Berentsen  38. 

Bisschop, Egbert    147. 

Bladt, Jaques Willemsen   3. 

Blanckevoort, Joncker Philebert  142. 

Blanckevoort, Ontfanger   405, 442. 

Blat, Geesien     276. 

Blat, Lubbert     3, 124. 

Bleijcker, Jan Jansen    320. 

Bleijker, Lubbert Jansen   210, 405. 

Bode, Claes de    75. 

Boecop, Warner toe    412. 

Boeinck, Berent    336. 

Bogaerts, Hermannus    73, 335, 431. 

Bolder, Andries    450. 

Boldewijnsen, Dirck    145, 175, 206, 333, 326, 425. 

Bollinck, Gerrit    325, 330. 

Bollinck, Jan     393. 

Bolte, Albert     332. 

Bolter, Lambert    270. 

Borchers, Margrita    319. 

Borckeloo, Jan Harmsen van   421, 422. 

Borckum, Berent Clasen van   194. 

Borgh, Hugo ter    240, 407. 

Borghers, Gerrit    136. 

Borneman, Doctor Bernhard   281. 

Borneman, Reiner    281. 

Bosch, Evert Mauritsen van den  361, 378. 

Boumeister, Jan Gerritsen   56. 

Bovenhoff, Jan Kiersen   346. 

Brandenburch, Bartholt   123. 

Brandenburch, Engbart   123, 404. 

Brandenburch, Salomon   123. 

Brandenburg, Bartelt    158. 

Brandenburg, Barthold   135. 

Brandenburg, Hester    135. 

Brandenburg, Jannichen   135. 

Brants, Hendrickien    234. 

Breda, Dr. Rutger van   331. 

Breda, Griffier    264. 

Breda, Marta van    331. 

Breda, Rutger van    1, 36, 166. 

Brele, Dus. Johannes    151. 



Pagina 120 van 154 

Brelius, Dus. Johannes   144. 

Broeckman, Jan Ariaensen   33. 

Brouwer, Dirck    392. 

Brouwer, Henrick Lubbertsen  144. 

Brouwer, Jan     280. 

Brouwerius, Albart    348. 

Brugginck, Wolter Rutgersen  192. 

Bruijn, Grietien    434.  

Bruijns, Harman    354. 

Bruijns, Hermen Jansen   354. 

Bruijns, Mr.Otto    438. 

Bruins, Joncker Lucas   130. 

Bruinsen, Jan     333. 

Brul, Jelis     159. 

Buicksens, Andries    56. 

Buijsencool, Jan    67. 

Buissencool, Jan Dirxen   142. 

Burch, Hugo ter    331, 381. 

Burgh, Hugo ter    312. 

Busch, Joncker Egbert ten   434. 

Caemen, Marten van    143. 

Camperveen, Lubbert Thomassen van 49. 

Canneman, Lucas    358. 

Canneman, Wolter Janssen   112, 191. 

Canneman, Wolter    268, 286. 

Capper, Hendrick    447. 

Carreman, Hans Hansen   316. 

Carreman, Wessel Jansen   414. 

Cartrensis, Daniel    25. 

Caspers, Claes     72, 73, 75. 

Cellis, Hermen    234. 

Centsen, Claes    291. 

Ceulvoet, Claes op    363. 

Charpentier, Dnus.    159. 

Charpentier, Monsieur   2. 

Christiaensen, Christiaen   139, 213. 

Cipier, Jan Arents    11. 

Claas, Trientien    4. 

Claes, Albertien    164. 

Claes, Engeltien    208. 

Claes, Heerke     386. 

Claes, Jennechien    208. 

Claesen, Aert     431. 

Claesen, Dirck    97. 

Claesen, Gerbrant    179. 

Claessen, Berent    284. 

Claessen, Gerrijt    64. 

Claessen, Hendrick    375. 

Claessen, Hermen    64, 333. 

Clasen, Bartelt    360. 



Pagina 121 van 154 

Clasen, Berent     194. 

Clasen, Dirck     30. 

Clasen, Luicas     164. 

Clooster, Capitein    52. 

Cock, Jan Jansen    317. 

Coenraedtsen, Coenraet   349, 436. 

Coensen, Hendrick    207. 

Coeverden, Lijsebet van   354. 

Coeverden, Wolter Hermes van  354. 

Coeverden, Wolter van   354. 

Coopman, Wijbrant    380. 

Coops, Marten    174, 420, 434. 

Coops, Monsieur Marten   434. 

Coopssen, Albert    98. 

Coperslager, Jan Jansen   334. 

Cornelis, Jennechien    293. 

Cornelissen, Dirck    133. 

Cornelissen, Gijsbert    415. 

Cornelissen, Willem    21. 

Cortleven, Jacob    319. 

Coster, Jan Berentsen    133. 

Coster, Mr. Jan Berentsen   70. 

Cralen, Jan Hendricksen   239. 

Croon, Coert     217. 

Croon, Court     307. 

Croon, Jaques     432. 

Cuijper, Roelof Willemsen   456. 

Cuilen, Willem Scholte van der  433. 

Daemen, Johan    5. 

Daems, Berent    274. 

Daems, Jan     274. 

Daniels, Engeltien    98. 

Dattelen, Jan van    139. 

Davidts, Reijner    168. 

Denijs, Henrick de    333. 

Dercksen, Jacob    437. 

Dette, Claes van    11. 

Dette, Hendrik van    304. 

Dijck, Cornelis van    26. 

Dijck, Gerrit Jansen van   26. 

Dijck, Peter Elbertsen van   425. 

Dircks, Hendrickien    9. 

Dircks, Jannechien    386. 

Dircks, Jurrien    172. 

Dircksen, Gerrit    216. 

Dircksen, Henrick    398. 

Dircksen, Lambert    128, 338. 

Dircx, Aeltien     102, 173. 

Dirx, Grietien     102. 

Dirx, Henrickjen    66. 



Pagina 122 van 154 

Dirxen, Claes     57, 80. 

Dirxen, Dries     89. 

Dirxen, Henrick    102. 

Dirxen, Jan     145. 

Doorne, Christopher Jansen van  380. 

Dop, Joest Jacobsen    329. 

Dop, Mathijs     354. 

Dorsten, Joost van    50. 

Dubbelts, Reijner    272, 456. 

Duijcks, Auke     448. 

Duijcks, Geertruijdt    448. 

Durste, Jan Dircksen van   333. 

Dursten, Claes van    128. 

Dursten, Eijmbert van   128. 

Dursten, Engbert van    128. 

Dursten, Jan Dircksen van   361, 378. 

Dursten, Weduwe van   128. 

Dursten, Willem van    128. 

Eckelboom, Bernhardus   337, 440, 441. 

Eckelboom, Gerrit    26, 441. 

Eckelboom, Harmen    284. 

Eckelboom, Jacob    146, 195. 

Eckelboom, Jannechien Engbers  195. 

Eeckholt, Camener  Burgermr. Peter  15, 24, 25, 41, 59, 66, 92, 108, 182, 294. 

Eeckholt, Heer Camener Peter  16, 24, 79, 83, 85, 87, 88. 

Eeckholt, Hendrick    91, 412. 

Eeckholt, Peter    8, 9, 162, 436. 

Eeckholt, Roelof    268. 

Eeckholt, Roeloff Lambertsen  5, 446. 

Eeckhout, Gertruijdt    413. 

Eeckhout, Roeloff Lambertsen  160. 

Eelkinck, Jan Gerritsen   208, 386. 

Egberts, Geertien    128. 

Egberts, Gerrigien    51. 

Egberts, Jan     114. 

Egbertsen, Claes    390. 

Egbertsen, Jacob    361. 

Egbertsen, Jochem    90. 

Eijmbers, Jannegien    146. 

Elbertsen, Peter    325, 326, 330, 360. 

Elcking, Gerrijt Janssen   51, 115. 

Emst, Andries van    249, 442. 

Emst, Hendrick van    249. 

Emst, Jannes van    249. 

Engbert, Burgermr. van t’   204. 

Engbert, Johan Carsten van t’  10. 

Engbert, Johannes van ‘t   107. 

Engberts, Albert    390. 

Engelsman, Dirck Ewaus   43. 

Erckelens, Goossen    136, 166, 196, 251, 300, 322, 421, 422. 



Pagina 123 van 154 

Erckelens, Jacob    331. 

Erckelens, Jan     308. 

Erckelens, Rutger    36, 67, 148, 150, 160, 333, 360, 381, 450. 

Erckelens, Weduwe    331. 

Eserinck, Gerrit    84. 

Evers, Albert     267. 

Everts, Femmechien    185. 

Everwijn, Jan     446. 

Faes, Samuel     407. 

Francken, Jacob    169, 322. 

Fransen, Cornelis    324. 

Fransen, Frans     415. 

Gaelen, Lambert van    131. 

Galeijnsen, Jacobus    208. 

Gansneb gnt. Tegnegel, Jan   196. 

Gansneb gnt. Tengnegel, Brmr. Reijner 65, 322, 341, 384. 

Gansneb gnt. Tengnegel, Ludovic  341. 

Geleinsen, Pieter    77. 

Gerberts, Lubbe    361. 

Gerbrantsen, Henrick    287. 

Germensen, Arent    333. 

Gerrijts, Roeloff    142. 

Gerrits, Egbert    431. 

Gerrits, Geertien    364. 

Gerrits, Helmigh    431. 

Gerrits, Ithien     354. 

Gerrits, Jennechien    354. 

Gerrits, Merritien    428. 

Gerrits, Sara     136. 

Gerrits, Trijntien    354. 

Gerritsen, Arent    51. 

Gerritsen, Claes    421, 422. 

Gerritsen, Egbert    364. 

Gerritsen, Gijsbert    109. 

Gerritsen, Hendrick    56, 273. 

Gerritsen, Jan     56, 352, 354, 446. 

Gerritsen, Marcus    59. 

Gerritsen, Willem    128. 

Geurtsen, Cornelis    38. 

Geurtsen, Goosen    219. 

Gieter, Peter de    45, 145. 

Gijsberts, Geerthien    196. 

Gijsbertsen, Hendrick    109, 202. 

Gijsius, Johannis    388. 

Gijssen, Lucas     110. 

Gijter, Peter de    146. 

Glauwe, Elisabeth    130. 

Glauwe, Joncker Egbert   130. 

Glauwe, Joncker Gerhard Cragt  130. 

Glauwe, Joncker Gerrijt Cragt  130. 



Pagina 124 van 154 

Glauwe, Joncker Sijmon   130. 

Goldtman, Margrieta    175. 

Goldtman, Maria    175. 

Goldtman, Nicolaus    175. 

Goltsteijn, Sophia Willemina van  412. 

Gous, Mr. Jean le    457. 

Govertsen, Jan    192. 

Graeff, Hendrick de    442, 443. 

Grevensteijn, Dom. Antonius   236. 

Grevensteijn, Hendricus   236. 

Grevensteijn, Jacobus    236. 

Grevestein, Antonius    348. 

Grevestein, Dom. Johannes   348. 

Groenvis, Hermen Luijcksen   236. 

Grol, Dirck van    333. 

Groothuijs, Wessel    304. 

Grunde, Doctor van den   168, 176, 322. 

Hackster, -     322. 

Hae, Jan Hermsen de    333. 

Haeck, Dirck     127. 

Haen, Henrick de    343. 

Haen, Hermen Janssen   100. 

Haen, Jan Berentsen    333. 

Haen, Laurens de    333, 373. 

Haene, Abraham de    163. 

Haene, Henrick Petersen de   163. 

Haene, Jan Berentsen    246. 

Haene, Jan Petersen de   163. 

Haene, Janneken de    163. 

Haene, Johannes de    163. 

Haersholte, Colonell Simon van  313. 

Haersolte, Capt. Rudolph van  412. 

Hagebeuck, Christina    141. 

Hagebeuck, Henrickien Janssen  141. 

Hagebeucke, Hendickien   341. 

Hagedoorn, Jennichien   87. 

Hagen, Petronella    326, 328. 

Halewijn, Burgemr. Johan van  344. 

Hane, Jan Berentsen    384. 

Haninck, Reijnder    314. 

Hanius J.U.Dr., Doctor Fr.   322, 354, 363, 436. 

Hanius, Franciscus    114. 

Hansen, Claes     259. 

Hansen, Hans     323. 

Hanssen, Michel    105. 

Hardenberg, Heer    11. 

Hardenbergh, Burgermr.   147. 

Hardenbergh, Scholtinne van   411. 

Harms, Annechien    383. 

Harms, Hadewich    223. 



Pagina 125 van 154 

Harn, Burgermr. Jan van   78. 

Harn, Johan van    107. 

Harseners, Elisabet    351. 

Hartgertsen, Arent    333. 

Hartoch, Lambert Mathijsen   129, 215. 

Hartsuijcker, Cornelis Egbertsen  440. 

Hartsuijcker, Simon    456. 

Harweijer, Aeltien    52. 

Harweijer, Aper    54, 172, 320. 

Harweijer, Burgemr. Aper   338, 339. 

Hattum, Joncker van    10. 

Heeckeren, Lantdrost    387, 388. 

Heijdanus, Laurentius    26. 

Heijde, Clamor ter    333, 336. 

Heijde, Dirckien van der   417. 

Heijden, Agnis Catharina van  1, 2. 

Heijden, Heere    1. 

Heijden, Ontvanger van   2. 

Heimerichsen, Jan    18. 

Heinsen, Abraham    155. 

Hekeren, Lantdrost    363. 

Hel, Burgermr. Albert van der  7. 

Helberts, Peter    425. 

Helmighsen, Thonis    114. 

Hendricks, Berent    400. 

Hendricks, Geessien    304. 

Hendricks, Jannegien    309. 

Hendricks, Luijchien    194. 

Hendricks, Trientien    437. 

Hendricks, Trijntien    300. 

Hendricksen, Berent    170. 

Hendricksen, Jacobus    410. 

Hendricksen, Jan    106, 194. 

Hendricksen, Lucas    187. 

Hendricksen, Reijner    176. 

Hendricksen, Vribbelt   232. 

Hendricksen, Willem    345. 

Hengele, Albertus van   189. 

Henricks, Geesien    287. 

Henricksen, Albert     316, 321. 

Henricksen, Henrick    377. 

Henrix, Hugo     54. 

Henrix, Jan     385. 

Henrix, Jennigien    53. 

Henrix, Thonis    161. 

Henrix, Trientjen    322, 380, 436. 

Henrix, Wessel    111. 

Henrixen, Albert    39. 

Henrixen, Gerrit    385. 

Henrixen, Jan     80. 



Pagina 126 van 154 

Hensbergen, Weduwe    443. 

Herms, Annigien    165. 

Herms, Gerrijt     64. 

Herms, Hendrickien    267. 

Herms, Hilligien    59. 

Herms, Judick     30. 

Herms, Judith     96, 97. 

Herms, Neeltien    267. 

Herms, Warnar    51. 

Hermsen, Claes    400. 

Hermsen, Gerrijt    57. 

Hermsen, Henrick    333. 

Hermsen, Jan     129. 

Hermsen, Theunis    211. 

Hermsen, Thijs    200. 

Hermsen, Toenis    51. 

Hermssen, Willem    94, 114. 

Hertgertsen, Jan    234. 

Hertogh, Lambert Matthijssen  191, 368. 

Herwajer, Burgermr. Aper   300, 407, 440, 441. 

Herwajer, Cornelis    228. 

Herwajer, Jan     407. 

Herwajer, Maria    407. 

Herwajer, Sara    407. 

Herwajer, Vrouw    395. 

Herweijer, Maria    395. 

Herweijer, Sara    395. 

Hoemaeckers, Weduwe   450. 

Hof, Arent Gerritsen van der   268, 286. 

Hof, Geertruijdt Arentsen van den  286. 

Hof, Jan Meijnerdtsen van der  268. 

Hof, Meijnert Arentsen van den  286. 

Hoff, Leonardus    355. 

Hoff, Secretaris    52. 

Hoffstede, Gerrit Janssen   181, 275. 

Hogencamp, Grietien    440. 

Hogencamp, Hermen Lucassen  312. 

Hogencamp, Menso    440, 441. 

Hogendorp, Susanna van   348, 353. 

Hoijman, Rutger    175, 206. 

Hoijmans, Margrieta    175. 

Hojer, Henrick Harmsen   346. 

Hoogenkamp, Hermen Luicksen  128. 

Hooghstraten, Secret.    76. 

Hoolboom, Doc. Rudolph   55, 274. 

Hoolboom, Rodolph    114, 179. 

Hoolboom, Weduwe    274. 

Hosebeen, Jacob Rijxen   131. 

Hout, Berent Arentsen uijt ten  429. 

Huijsman, Hermen Jansen   315. 



Pagina 127 van 154 

Hulets, Vrou     369, 371. 

Ibinck, Hermen    292. 

Ibinck, Jan     72, 292, 322. 

Iepsen off Brahe, Barbara   43. 

Ingen, Burgemr. Henrick van   332. 

Ingen, Jacob van    42. 

Isebrants, Hendrick    300. 

Isebrantsen, Henrick    322. 

Isebrantsen, Jan    322. 

Ittersum, Capt. Berent Joost van  238. 

Jacbs, Aeltien     442. 

Jacobs, Batta     186. 

Jacobs, Jacob     129. 

Jacobsen, Dirck    379. 

Jacobsent, Berent    269. 

Jacops, Jackes     307. 

Jacops, Marretien    307. 

Jager, Jan Petersen    254. 

Jan, Mr.     12. 

Jans, Aeltien     163, 330. 

Jans, Beeltien     202. 

Jans, Dieuwertien    37. 

Jans, Femme     194. 

Jans, Francyntien    415. 

Jans, Geesien     154. 

Jans, Grietien     357. 

Jans, Harmtien    442. 

Jans, Henrickjen    136, 255. 

Jans, Hillechien    354. 

Jans, Jennechien    342, 437. 

Jans, Marrigien    142. 

Jans, Seije     364. 

Jans, Wobbegien    433. 

Janse, Louijs     333. 

Jansen, Aeltien    300, 320, 322. 

Jansen, Albert     364. 

Jansen, Beeltien    109. 

Jansen, Dries     364. 

Jansen, Frederick    342. 

Jansen, Henrick    397. 

Jansen, Hermen    333. 

Jansen, Jan     116, 165, 209, 334. 

Jansen, Jorrien    333. 

Jansen, Louwe    300. 

Jansen, Meeuwes    442. 

Jansen, Peter     211, 300, 320, 322. 

Jansen, Reijner    197, 198. 

Jansen, Rutger     10. 

Jansen, Toenis     338. 

Jansen, Wilbert    419. 



Pagina 128 van 154 

Jansen, Willem    364. 

Janssen, Albert    154. 

Janssen, Andries    86. 

Janssen, Frederick    267. 

Janssen, Frerick    129. 

Janssen, Henrick    382. 

Janssen, Hertgert    15. 

Janssen, Jacob     14. 

Janssen, Jan     86. 

Janssen, Louwe    320, 322. 

Janssen, Roeloff    37. 

Janssen, Willem    94. 

Japains, Vrouw    366, 396. 

Jelisen, Jan     308, 319, 364, 419. 

Jelisen, Jelis     308. 

Jiapain, David     449. 

Jochums, Henrick    47. 

Jochumsen, Jan    437. 

Joncker, Henrick Egbertsen   85. 

Jonge, Henrick de    10. 

Joosten, Wessel    143. 

Jurriaens, Merrichien    80, 239. 

Jurriaensen, Berent    304. 

Kelder, Jan Jansen    333. 

Kelder, Johannes    324. 

Keppel, Aert     359. 

Kersien, Hermen    290. 

Ketel, Laurens     227. 

Ketten, Dirck van der    30. 

Ketten, Lucas van der    128, 450. 

Ketten, Weduwe van der   159. 

Kiel, Abraham Heinsen van   155. 

Knoppert, Joncker Herman   130. 

Kock, Abraham de    183. 

Kock, Jan     214. 

Kouter, Hans Gunter    219. 

Lambers, Matthe    265. 

Lamberts, Aeltien    431. 

Lamberts, Egbert    431. 

Lamberts, Jochum    179. 

Lamberts, Willem    99. 

Lambertsen d’ oude, Jan   307. 

Lambertsen, Berent    386. 

Lambertsen, Hendrick   386. 

Lambertsen, Jan    431. 

Lambertsen, Jennechien   386. 

Lamertsen, Herman    434. 

Laurens, Geertien    141, 341. 

Leeuendal, Joncker Henrick van  55. 

Leeuw, Lambert Jansen   26. 



Pagina 129 van 154 

Leeuwendall, Weduwe   424. 

Leonards, Johannes    370. 

Leuse, Gerrit Willemsen   400. 

Leussen, Gerrit Willemsen   363. 

Leuwarden, Heer    166. 

Lichtmis, Herman Hendricks   422. 

Lievendal, Hendrick van   221. 

Lievendal, Theodoor van   221. 

Ligger, Aeltien    326. 

Ligger, Claes     176, 326, 328. 

Ligger, Franco    275, 326, 328. 

Ligger, Jacobus    181, 326. 

Ligger, Jan     27, 176, 181, 275, 326, 328. 

Ligger, Joan     326. 

Ligger, Lambert Willemsen   224. 

Ligger, Reijnder    326, 425. 

Ligger, Thiman Hermsen   242. 

Ligger, Willem    326, 425. 

Lijffertsen, Claes    119, 375, 383. 

Linde, Berent van der    65. 

Linde, Henrick van der   65. 

Lindenhoff, Dirck    50, 326, 328. 

Lingen, Dirck Gerritsen van   333. 

Lingen, Jan Gerritsen van   201. 

Lodewicksen, Evert    349. 

Loo, Evert van    36. 

Loos, Gerrit van    36. 

Loteren, Steven van    250. 

Lotteren, Steven van    283. 

Lousen, Burgermr.    447. 

Louwe, Marten    333. 

Louws, Dirckien    300, 320, 322. 

Lubbersen, Jan    390. 

Lubberts, Geertien    423. 

Lubberts, Henrick    151. 

Lubberts, Lutgert    447. 

Lubberts, Thomas    447. 

Lubbertsen, Arent    229. 

Lubbertsen, Bartholt    80. 

Lubbertsen, Henrick    126. 

Lubbertsen, Thomas    423. 

Lubbertsen, Wessel    116, 117, 121, 126. 

Lubbertsen, Wijcher    99. 

Lucas, Geertruit    110. 

Lucassen, Henrick    102, 104. 

Lucassen, Peter    180. 

Luijcksen, Peter    402. 

Luities, Jan     163. 

Luloffs, Albert    297. 

Lulofsen, Dries    253, 259. 



Pagina 130 van 154 

Maijne, Jennetie de    445. 

Majoer, Jan Thijssen    180. 

Maler, Jan     368. 

Marle, Dominus Henricus van  196. 

Marle, Helmich van    151. 

Marle, Reijnier van    199, 300, 322, 336, 364. 

Martena, Mr. Olivier    34. 

Martens, Geertien    18. 

Masman, Gerrit    175. 

Masman, Hermen    175. 

Masman, Jacobus    175. 

Maten, Hermen van der   109, 172, 202, 235, 252, 455. 

Maten, Laurens van der   141, 208, 299, 341, 365. 

Maten, Peter Jansen van der   299. 

Meij, Jan de     325. 

Meijer, Derck Gerritsen   425. 

Meijer, Derck     425, 450. 

Meijer, Dirck     5, 33, 128, 326. 

Meijer, Femme    50. 

Meijer, Gijsbert    109, 202. 

Meijer, Henrick    21. 

Meijer, Jan     326, 425. 

Meijer, Willem Alberts   168. 

Meijer, Wolter    118, 220. 

Meijer, Woltherus    446. 

Mein, Jan     330. 

Meinerts, Geertruid    97. 

Meinerts, Jennichien    97. 

Melchers, Annechien    334. 

Merchier, Louis    157. 

Merle, Reinier van    163. 

Mes, Monsieur    448. 

Mess, Mr. Thomas    448. 

Michaelis, Andreas    177. 

Michaelsen, Peter    285. 

Michielsen, Hendrick    456. 

Michielsen, Jan    277. 

Moer, Maria     276. 

Mol, Lubbert     89. 

Molters, Jan     191, 245. 

Moltmulder, Hermen Dircksen  225. 

Moock, Petrus     6. 

Mothe, Juffer la    132. 

Mullem, Geertruijdt van   449. 

Munster, Burmr. Johan van   387, 388. 

Munster, Hijderijck van   333. 

Mussche, Claes Simonsen   342. 

Nerincx, Elisabeth    91. 

Nessinck, Roelof    134. 

Nest, Jan     44. 



Pagina 131 van 154 

Nienhoff, Dr. Wolterus   331. 

Nienhoff, Engeltie    331. 

Nieuwenborg, Abram    404. 

Nieuwenborgh, Gerrit    404. 

Nieuwlandt, Hendrick   208. 

Nijenburg, Henrick    124. 

Nijhoff, Docor W.    442. 

Nijhoff, Engeltien    331. 

Nijhoff, Jannegien    343. 

Nijhoff, Wolter    240. 

Nijhoff, Wolterus    312, 331. 

Nimwegen, Beret Cattoli van   38. 

Noorbergen, Barent    175. 

Noorbergen, Catharina   175. 

Noorbergen, Jacobus    175. 

Noorbergen, Jan    175. 

Noorbergen, Stephanus   175. 

Noorbergh, Berent    141, 230. 

Noortbergh, Berent    145, 206. 

Noortbergh, Johannes    362. 

Noy, Denijs la     95. 

Nuis, Hermannus    61. 

Nuis, Secret. H.    183. 

Oedekercken, Jan Pietersen   349. 

Oever, Jan Aertsen op t’    300. 

Oever, Jan Jansen van t’   300, 322. 

Olican, Peter     36, 447, 455. 

Olijcan, Pijter     379. 

Onckhuijs, Joan    326. 

Oostendorp, Jurrien    235. 

Ovinck, Jacob Gerritsen   184. 

Ovinck, Jacob Gerritsen   184, 295. 

Pallandt, Baron van    388. 

Palm, Gabriel     306. 

Panhuijs, Berent    149, 216. 

Panhuijs, Jan Jansen    216. 

Panhuis, Henrick    333. 

Panhuis, Jan Janssen    149. 

Pannebacker, Henrick Lucassen  398. 

Pannebacker, Lucas Hendricksen  187. 

Pastoor, Jan     217. 

Pastoor, Laurents    333. 

Peters, Annegien    424. 

Peters, Henrick    102. 

Petersen, Claes    420. 

Petersen, Gerrit    184. 

Peterssen, Henrick    94, 96, 97. 

Pietersen, Conraedt    51. 

Piets, Monieur     219. 

Pijl, Egbert van de    137. 



Pagina 132 van 154 

Pijl, Egbert van der    78, 156. 

Pijl, Engbert van der    13, 28. 

Pijl, Hermannus van der   137. 

Pinckevel, Jan     340. 

Pitersen, Jan     309. 

Plancius de olde, Dom. Petrus  348, 353. 

Plancius, Do. Jacobus    48. 

Plancius, Dom.    241. 

Plancius, Dom: Petrus   353. 

Plancius, Jacobus    31. 

Plancius, Vrouw    241. 

Plancius, Weduwe    236, 260. 

Plas, Weduwe van der   448. 

Plass, Vrouw van der    389, 451. 

Poele, Berent de    322. 

Pole, Peter Simonsen    420. 

Pols, Willem     114. 

Pool, Berent de    208. 

Pool, Laurens de    333. 

Poortnaer, Court Dircks   333. 

Poss, Jan     434. 

Pot, Jan     208. 

Potegom, Erffgen. van   448. 

Pottebacker, Jan Arents   77. 

Pottere, Joncker de    10. 

Pouwelts, Hermen    122. 

Proeper, Bertelt Jansen   92. 

Ram, Burgemr. Everhardus   237, 331. 

Rasbeeck, Hendrick    227. 

Reijnders, Albert    343. 

Reijnders, Clara    181, 275, 326, 328. 

Reijnders, Lisabeth    346. 

Reijnen, Jan van    186. 

Reijnersen, Jan    185. 

Reinders, Lisebeth    106. 

Rhenen, Gerrit van    252. 

Rhijnvisch, Jan    27. 

Richter, Jurrien Laurents   30, 96, 97. 

Ridder, Dr. Jacobus    328. 

Ridder, Dr. Rijck    204, 313. 

Ridder, Jacobus    181, 244, 409. 

Ridder, Muntmr. Jacob   275. 

Ridder, Rijck     400. 

Ridder, Rijckius    58. 

Ridder, Wolter Jurriaensen   22, 163. 

Rijcken, Hendrick    75, 335, 429, 430. 

Rijcksen, Albertus    446. 

Rijnvisch, Evert    196. 

Rijnvisch, Joan    432. 

Rijssen, Gerrit Roeloffsen van  376. 



Pagina 133 van 154 

Rijxen, Lubbert    158. 

Ringelage, Margrieta van   175. 

Ripperda, Heer    30. 

Rodenburgh, Catharine   436. 

Roeloffsen, Rutger    434. 

Roelofs, Femme    293. 

Roelofsen, Gerrit    51, 115, 170, 192, 211. 

Roeter, Jan Dirxen    380. 

Roeters, Jan Dircksen    349. 

Roldanus, Dom. Johannes   236, 241, 260. 

Roldanus, Johannes    348. 

Ros, Anna Rombouts van   341. 

Ros, Johanna Rombouts van   141. 

Ros, Rombout van    341. 

Rossum, Rombout van   365. 

Rouse, Lt. Wilhelm    54. 

Rousen, Joncker Arnold   81. 

Ruese, Willem Hermsen   147. 

Ruitenburg, Johanna Elisabeth  130. 

Ruitenburgh, Burgermr.   128. 

Russel, Wijcher    19. 

Rutger, Antonij    218. 

Rutgers, Geesien    176. 

Rutgers, Hendrick    234. 

Rutgers, Lambert    255. 

Rutgertsen, Geert    374. 

Sabé, Joan     326, 425. 

Santbergh, Sr. Johannes   436. 

Santwijck, Reijnier van   106. 

Schaep , Wolter Jan    356. 

Schaep, Wolter Johan    362. 

Schaffer, Do. Johannes   368. 

Schaffer, Johan    42. 

Scheffer, Capitain Johan   243. 

Schene, Helmich    94, 123, 314. 

Scheppinck, Arent    455. 

Scheppinck, Gerrit    455. 

Scheppinck, Jan    455. 

Schermer, Jacob    319. 

Schinckel, Gerrit Meeussen   3, 166, 251. 

Schinckel, Jan Meeussen   196, 251, 442. 

Scholte, Willem Hendricksen  239. 

Schout, Willem Hendricksen   345. 

Schouwer, Reeuwert Henrixen  88. 

Schulers, Anneken    348. 

Schut, Hendrick Arentsen   279. 

Schutt, Daniel     185. 

Schutter, Hendrick Cornelissen  8. 

Segers, Margareta    329. 

Segersen, Steven    262. 



Pagina 134 van 154 

Sellener, Wolff    108. 

Servaes, Jan     153. 

Sibrantsen, Willem    290. 

Simons, Anna     456. 

Sittert, Thomas Lubbertsen van  379. 

Slachter, Aeltien    145. 

Slachter, Andries Willemsen   378. 

Sluijter, Engbert    91. 

Sluijter, Laurents    13. 

Sluijter, Secret.    28. 

Sluijters, Jannichien    432. 

Sluiter, Egbertus    124. 

Sluiter, Secret. Lauwerentius   78, 156. 

Smit, Gerrit     419. 

Smit, Wilhelmus    351. 

Smit. Mr. Dirck    307. 

Smitt, Arent     416, 420. 

Smitt, de     322. 

Smitt, Willemsen de    322. 

Snell, Berent     379, 423. 

Soeteman, Jan Gerritsen   300, 320, 322. 

Soeties, Jan     282. 

Sommen, Jan     30, 97. 

Soutlandt, Seger van    2. 

Spanjaert, Claes Hendricksen  359. 

Spanjaert, Femmeltie Claes   359. 

Speng, Christiaen    52. 

Spiliardus, Dominus    341.   

Splinter, Gerrit Claessen   420. 

Spraeckman, Teunis    189. 

Sprakel, N.     277. 

Stavast Jr., Jan    218. 

Steenbergen, Burgermr. Anthoni Biltsnider 166, 225. 

Steenbergen, Berent    68, 152. 

Steenbergen, Dominus Gijsebertus  196. 

Steenbicker, Gerrit Willemsen  356, 361, 378. 

Steenbicks, Gerrit    147. 

Steerman, Jurrien    4. 

Stercke, Claes     173. 

Stercke, Marten    173, 425. 

Stercke, Merretien    173. 

Stevens, Albert    332. 

Stevens, Geert     226. 

Stippert, Dirck Gerritsen   205. 

Stoeve, Gerrit     84. 

Stoffers, Dirck    435. 

Stoffers, Hendrick    300. 

Stoffersen, Dirck    352. 

Stoffersen, Henrick    322. 

Storm, Gerrit Jansen    354. 



Pagina 135 van 154 

Storm, Grietien Gerritsen   354. 

Storm, Jacob Gerritsen   354. 

Storm, Jan Gerritsen    354. 

Storm, Jannes Gerritsen   354. 

Storm, Roelof Gerritsen   354. 

Stots, Adam     219. 

Straeten, Jannichien van der   16, 40. 

Stro, Henrick     115. 

Stro, Isaacq     53. 

Stronckert, Hendrick    271. 

Stroo, Abram     204. 

Stroo, Isaac     437. 

Stuijrman, Hendrick Crachtsen  196. 

Stuirhoop, Albert Jansen op de  364.  

Stuirman, Crachsen    81. 

Stuirman, Henrick Coopsen   163. 

Suijderweert, Hendrick Jansen  359. 

Suijren, Abram van    189. 

Suijrhof, Itien     228. 

Suirman, Abraham    333. 

Suren, Abram van    268, 286, 400. 

Taems, Jan Peter    62. 

Tebbertman, Mr. Albert   454. 

Teijlingen, Lucretia van   28. 

Teilingen, Gosijna    156. 

Teillingen, Juffer Josina van   13, 78. 

Teunissen, Abram    358. 

Theunisen, Peter    434. 

Thijssen, Jan     180. 

Thomassen, Herman    401. 

Thomassen, Lubbert    49, 247, 418. 

Thonis, Batte     172. 

Thonissen, Peter    107. 

Thoor, Andries van    287. 

Tiercks, Douwe    193. 

Tierrick, Siourt    239. 

Timensen, Dirck    446. 

Toeback, Jan Jacobsen   207. 

Tollinck, Althetus    331, 447. 

Tolling, Dr. Alterus    331. 

Tongeren, Berent van    196, 251. 

Tongeren, Gosen van    391. 

Tongeren, Jan Wijnolssen van  391. 

Tongeren, Warner van   331, 343. 

Tooren, Jan van den    448. 

Treupis, Overste    219. 

Tulcken, Reinier    436. 

Twent, Wobbegien Jans   427. 

Twenth, Seger Evertsen   436. 

Twenth, Zeger     380. 



Pagina 136 van 154 

Twickeloe, Mevrouw van   322. 

Twiechien, Hendrick Jacobsen  447. 

Utrecht, Dirck Janssen van   69. 

Utrecht, Jan van    69. 

Valckenier Aegidius    208. 

Vechten, Cornelis van   354. 

Veelincx, Geertruid    371. 

Veen J:U:Dr., Johannes   450. 

Veen, Burgermr. Cornelius   348, 450. 

Veen, C.     429. 

Veen, Claes Jansen van der   359. 

Veen, Cornelius    5, 128. 

Veen, Doctor Cornelis   55, 300. 

Veen, Doctor Johan    5. 

Veen, Dr. Jacobus    338. 

Veen, Dr. Jan     128. 

Veen, Dr. Johan    450. 

Veen, Femmigien    5. 

Veen, Hendrick Jansen van der  359. 

Veen, Jacob     450. 

Veen, Jan Jansen van der   359. 

Veen, Jan     5. 

Veen, Joncker Johan    33. 

Veene J.V.D., Jan    288. 

Veene, A.     434. 

Veene, Dominé Joan    338. 

Veene, Dr. Johan    399. 

Veene, Gerrit van den    406. 

Veene, Jan     406. 

Veene, Margareta    152. 

Velde, Jacob Henricx ten   381. 

Veltcamp, Claes Luijcksen   286, 268. 

Veltcamp, Hermen Luijcksen  28, 78. 

Veltcamp, Sara Lucas    268, 286. 

Velthoen, Jan Gerritsen   436. 

Velthuijs, Jan     211, 439. 

Veltman, Gerrit    333. 

Versmidt, Dirck    233, 316. 

Verweij, Bitter    342. 

Vestrinck, Gerhard    425. 

Vlas, Jan     322. 

Voet, Aeltien Warners   357. 

Voet, Welmer Warnersen   357. 

Volckers, Cleis    62. 

Volckers, Dirck    53. 

Vollenhove, B.    436, 443. 

Vollenhove, Berent    331. 

Vollenhove, Bernhard   255, 256. 

Vollenhove, Burgemr. Bernhardt  338. 

Voocht, Burgermr. Wilhelm de  32. 



Pagina 137 van 154 

Voocht, Wilhelm de    4, 19, 23, 85, 172. 

Voorne, Baron Gerhard   379. 

Voorne, Johanna    243, 341. 

Voorne, Joncker Gerrit   13, 60. 

Vos, Claes Gerrits    421. 

Vos, Peter Janssen    112. 

Vos, Peter     80. 

Vos, Petertjen     326. 

Vos, Willem Janssen    173. 

Vos, Willem     326, 440. 

Voss, Petertien    425. 

Vossert, Leonardt    445. 

Vostert, Leonardt    445. 

Vriese, Burgermr.    265, 322, 345. 

Vriese, Dominé Arnoldus   336. 

Vriese, Gesien     336. 

Vriese, H.     11. 

Vriese, Heijman    126. 

Vriese, Henrick Dircksen   137, 336. 

Vriese, Jacob     336. 

Vriese, Jannes     431. 

Vriese, Reintjen    336. 

Vriesen, Aeltien    447. 

Vriesen, Jacob     447. 

Vriesenburgh, Jacobus   313. 

Vrijdagh, Adriana    325. 

Vrijdagh, Evert Jansen   168. 

Vrijdagh, Hendrick    325, 330. 

Vrijdagh, Marthijnus    113. 

Vrijdagh, Mr. Elias    120, 124, 125, 458. 

Wachter, Jan Gerritsen   118. 

Wael, Peter van de    122. 

Warners, Gerrit    168. 

Weerden, Batta Jacobs van de  186. 

Weert, Anna van der    331. 

Weert, Egbert van de    68. 

Weert, Engbert van der   128. 

Weert, Evert Willemsen van der  240, 312, 331. 

Weert, Gerrit van    331. 

Weert, Hendrick Willemsen van de  137, 354. 

Weert, Jacob van der    128, 137, 216, 338, 354 

Weijers, Anna     315. 

Wende, Burgermr. Jan van de  199, 322, 341, 365. 

Wende, Dom. Johannes van der  71, 162. 

Wende, Jan Dircksen van der   141, 338. 

Wende, Jan van der    167. 

Wende, Joan Dirxen van de   255, 256, 320, 379. 

Wende, Joannes van de   339. 

Wende, Johan Dirxen van de   10. 

Wende, Rijck Janssen van de   68. 



Pagina 138 van 154 

Wende, van der    434, 436. 

Wernars, Geertien    23. 

Werners, Geesien    23. 

Werp, Jan Thijssen van   76. 

Wesel, Roeloff van    27, 46. 

Wessels, Egbert    121. 

Wessels, Hermen    111. 

Wessels, Jacob    121. 

Wesselts, Hermen    74. 

Westerhuijsen, Henrick   134. 

Weteringe, Jacob van de   442. 

Weteringe, Jan van de   195, 236, 303, 325, 330. 

Wienties, Henrick    148. 

Wieringen, Joan van    372. 

Wieringen, Jonas van    363. 

Wieringen, Nicolaes van   91, 363, 413. 

Wijchers, Hendrickien   106. 

Wijndels, Anne    333. 

Wijnholt, Dirck    436. 

Wijnholt, Sara     436. 

Wijnhot, Heiltien    436. 

Wijnhout, Albert Claessen   436, 437. 

Wijnhout, Catharina    436. 

Wijnhout, Dirck    380. 

Wijnhout, Henrick    436. 

Wijnhout, Sara    380. 

Wijntges, Hendrick    140. 

Wijntien, Henrick    67. 

Wijnties, Berta    121. 

Wijnties, Burgermr. Johan   23. 

Wijnties, Evert Janssen   122. 

Wijnties, Hendrick    358. 

Wijringen, Claes van    226. 

Wijringen, Jan van    311. 

Wijringen, Vrou van    396. 

Willems de Jonge, Jan   53. 

Willems, Anna    421, 422. 

Willems, Deele    92. 

Willems, Machteltien    400. 

Willems, Marchien    267. 

Willems, Mette    322. 

Willems, Rijsseltien    144, 151. 

Willems, Wessel    114. 

Willems, Willemtien    287. 

Willemsen, Geert    416, 420. 

Willemsen, Helmich    235. 

Willemsen, Herbert    416, 420. 

Willemsen, Jan    313. 

Willemsen, Lubbert    259. 

Willemsen, Peter    421, 422. 



Pagina 139 van 154 

Willemsen, Rutger    333. 

Willesen, Jan     138. 

Winter, Rombertus    413. 

Witbert, Jan     323. 

Witten, Arnolt     196. 

Witten, Joncker Celeman   42, 344. 

Witvelt, Cornelis    435. 

Wolffsen, Dr. Helmigh   5, 126, 128. 

Wolffsen, Joncker Cornelius Helmich 33. 

Wolfsen J.U.Dr., Doctor Helmich  192, 225, 300, 305, 320, 322, 326. 

Wolfsen, Helmich    243, 338, 420, 421, 422, 448. 

Woltersen, Jacob    194, 418. 

Woltersen, Joncker H.   5. 

Worest Frederick Jacobsen   252. 

Worst, Femmechien    252. 

Worst, Gerrichien    252. 

Worst, Jacob Hanssen   190. 

Worst, Jacob     372. 

Worst, Jacobjen    311. 

Worst, Thijs     401. 

Zoutlandt, Joncker Z. van   1. 

Zutphen, Thijman van   124, 442. 

 

 

 

 

Index op topografische namen en zaken. 

 

 

Achter de Nieuwe Muire  12, 22, 163. 

Amsterdam    44, 207, 236, 260, 348, 353. 

Apeldoorn    57. 

Arckemeen    42. 

Arentswolde    426. 
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In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 
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Olderman   318. 
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Orgeltreder   382. 

Ossenweider   103. 
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Overste   219. 
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Peiler    69. 

Poortsluijter   401. 

Pottebacker   77, 171. 

Pijloot    84, 86, 101, 340. 

Predicant   1, 31, 71, 112, 162, 177, 212, 348, 353, 408. 

Predicant, Fransche  174. 
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Reider    258. 

Rentmeester   81. 

Roedendrager, Stadts  414, 429, 430. 

Roeper    138, 326. 

Ruijter    21, 219, 313. 

Sargeant   52. 

Scherprichter   303. 

Schipper   68, 178. 

Scholtinne   411. 

Schoolmeester   133, 184, 217, 233, 295, 316. 

Schout    345. 

Schutter   8. 

Secretaris   1, 13, 28, 52, 57, 76, 78, 156, 183, 406, 443. 

Segelaer   333. 

Slachter   32. 

Sleeper   39, 127. 
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Stadtsmeter   397. 
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Statholder   387. 

Taelman   95. 

Terremeester   333. 

Timmerman   20, 164, 298. 

Timmerman, Stadts  12. 

Toeter    119, 375, 383. 

Touslager   402. 

Turffdrager   74, 321. 

Turffschipper   321. 

Uijrwercker   105. 

Veerluijden   101. 

Visscher   289. 

Voorleser   125, 458. 

Voorsanger   113, 157. 

Vroetvrouw   276, 293.  

Wagemeester   99, 100, 324. 

Weesmeester   154, 360, 415. 

Winckelier   298. 

Witmaecker   89, 410. 

Wullenwever   93. 

Ycker    317, 318. 

Yckmeester   214. 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Ab intestato   - Zonder testament. 

Actum in senatu  - Behandeld in de raad. 

Actum in senatu ut supra - Behandeld in de raad als boven. 

Ad opus jus habentium - Ten behoeve van de rechthebbende. 

Adieren   - Aanvaarden (een erfenis). 

Adjungeren   - Bijgevoegde personen. 

Advoceren   - Gerechtelijk bij te staan. 

Aestimatie   - Waardering, waarde, schatten. 

Agreëren   - Een persoon in een stand of positie opnemen. 

Alienatie   - Vervreemding, verkoop, afstand van rechten e.d. 

Allegeren   - Aanhaling, aanvoering, aangevoerde bewering. 

Ampliatie   - Aanvulling of verduidelijking van een vroegere 

     conclusie. 

Annexe   - Aangehecht, bijgevoegd. 

Annulatie   - Vernietiging. 

Apprehendibel  - Duchten, vrezen, vasthouden. 

Approbatie   - Vergunning. 

Approprieren   - Geschikt maken. 

Assaijeur   - Keurmeester, rijkscontroleur van het gehalte van goud 

     en zilver. 

Assopieeren   - Sussen, schikken 

Assumeren   - Aan zich toevoegen, aannemen, laten gelden. 
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Augmenteren   - Vergroten, vermeerderen. 

Avancement   - Voorschieten (van gelden). 

Avoieren   - Toestemmen, instemmen. 

Beneficie van inventaris - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Beneficium cessionis  

bonorem - Voorrecht van boedelafstand. 

Camener   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Causa cognita   - Na onderzoek van de zaak. 

Cautie    - Zekerheid. 

Cederen   - Afstaan, overdragen. 

Cedultien   - Schuldbrief, handschrift. 

Cessie    - Afstand doen, overdracht van een recht of zaak. 

Circumspectie   - Omzichtigheid, behoedzaamheid. 

Clam destine   - Heimelijk en in strijd met de voorschriften. 

Coje    - Eendenkooi. 

Comparitie   - Vergelijking. 

Computatie   - Berekening. 

Condividenten   - Mededelen, mededelers. 

Consederen   - Toestaan, bewilligen, toegeven. 

Consent   - Toestemming, vergunning. 

Conserratie   - Strijdig. 

Consideratien   - Toegeefelijkheid, inschikkelijkheid. 

Constuimen   - Gewoonterecht. 

Contentement   - Tot tevredenheid.  

Contradictie   - Tegenspraak, tegenstrijdigheid. 

Contrahenten   - Samentrekkenden. 

Contrarierende  - Tegenovergesteld, strijdig. 

Convenibel   - Geschikte wijze. 

Coopspaijen   - Betalingen. 

Costumen   - Plaatselijke gewoonten 

Cotrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Cum annexis   - Met hetgeen er bij hoort. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

Daghholder   - Vertegenwoordiger. 

Debet inseri post  - Verschuldiging wordt ingevoegd. 

Deliberatie   - Beraadslaging, overleg. 

Demanueren   - Ontledigen, overgeven. 

Dependentien   - Afhankelijkheid. 

Desolaat   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Despernet   - Wanhopen, twijffelen. 

Deventer Hoijke  - Kledingstuk, soort pij. 

Different   - Onenigheid. 

Difficulteert   - Niet accoord gaan. 

Dilay     - Uitstel. 

Dispuit   - Redetwist. 

Distractie   - Verstrooiing, vervreemding. 

Distraheren   - Aftrekken, uitdeelen, verkopen. 

Ecceptien   - Het onttrokken-zijn; uitzondering. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Eksen    - Grondwerkgereedschap. 
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Elucidatie   - Opheldering, toelichting. 

Emolumenten   - Bijverdiensten. 

Enter    - Veulen. 

Erneren   - Onderhouden. 

Esentam de restituendo - Gegevens van restitutie. 

Ex officio   - Ambtshalve. 

Exempt   - Uitgenomen, onttrokken. 

Exeptie   - Uitgenomen. 

Exerceren                 - Uitoeffenen, bedienen. 

Expiratie   - Aflopen, beëindigen. 

Faute    - Gebrek aan beter. 

Fiat ut petitur   - Het geschiede zoals wordt verzocht, het verzoek 

     wordt ingewilligd. 

Fideicommissaire  - 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. 

Fixum domicilium  - Vaste verblijfplaats. 

Futurum   - Toekomst speculatie. 

Geaequireert   - Verworven. 

Geaggrëeert   - Gunstig aannnemen, toestaan. 

Geallegueerde   - Aangevoerde. 

Geapprobeert   - Koedkeuring. 

Geassigneert   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Geassopieert   - Stillen, sussen. 

Geassumeert   - Aan zich toevoegen, aangenomen. 

Gebeneficieert   - Begunstigd. 

Gebesoijneerd   - Ambtelijk behandelen, regelen. 

Gecauseert   - Veroorzaakt, beschuldigt. 

Gecelibreert   - Bevestigen, beklinken. 

Geconfirmeert   - Bekrachtigd, bevestigd. 

Geconsenteert   - Toestemming, vergunning. 

Geconsidereert  - In overweging genomen. 

Gecontenteert   - Tevreden stellen, genoegen doen. 

Geconvenieert   - Overeen gekomen. 

Gedestineert   - Bestemmen, beschikken. 

Gedevaliseert   - Geplundert, vervallen. 

Gedevolveert   - Bij versterf overgaan op, toevallen. 

Gedisponeert   - Beschikken over. 

Gedistraheert   - In het klein verkocht. 

Geëmaneert   - Uitgegaan, uitgekomen, uitgevloeid. 

Geéxpresseert   - Uitgedrukt. 

Geëxtradeert   - Uitgegeven, 

Gefrustineert   - Bedriegen. 

Gegraveert   - Bezwaard vinden. 

Geïmploijeert   - Te werk stellen.   

Geinjungeert   - Uitdrukkelijk, gerechtelijk bevel. 

Geinsinueert   - Gerechtelijk aangezegd. 

Gemaintaneert   - In stand houden. 
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Gemortificeert   - Tenietdoen. 

Geneceffiteert   - Noodzakelijkheid. 

Geobtineert   - Verwerven, behouden, verkrijgen. 

Geoccasioneert  - Plaatshebbende. 

Geonoreert   - Belast. 

Geperimeert   - Teniet gedaan. 

Gepraefereert   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Gepraefigeert   - Tevoren vastgesteld. 

Gepraelegateert  - Voor-uitmaken. 

Geprocreëert   - Verwekken. 

Gequeten   - Inlossen, kwijtschelden, vrijmaken. 

Geratificeert   - Bekrachtiging. 

Gerecipieert   - Ontvangen. 

Geredimeert   - Vrijgekocht. 

Gerelaxeert   - Ontslaan. 

Geremitteert   - Verminderd, kwijtgescholden. 

Geremunereert  - Beloont, betaalt. 

Gerequireert   - Eisen, verlangen, vorderen. 

Geresolveert   - Ontbinden. 

Gerevoceert   - Herroeping, intrekking. 

Gesequestret   - In bewaring gesteld, een betwist goed gerechtelijk in 

     beslag genomen en aan een derde in beheer overgegeven. 

Gestatueert   - Vastgesteld is, verordend. 

Gestipuleert   - Als voorwaarde, voorbehoud, beperking of 

     uitbreiding in een contract vastleggen, bepalen, 

     bedingen. 

Gesurcheert   - Opschorten. 

Gesurrogeert   - In de plaats gesteld. 

Gevaceert   - Ontledigen, gelegen komen. 

Gevalideert   - In rekening gebracht worden. 

Geweldiger   -  Provoost. 

Guarantagie   - Garantie. 

Haereditaire   - Erfelijkheid. 

Ilico    - Op staande voet. 

Importuniteijt   - Overlast, dwang. 

Impost    - Accijns. 

In fidem   - Ter bevestiging, ter waarmerking. 

Indulten   - Vergund uitstel van betaling, respijt. 

Insereren   - Inzetten, invoegen. 

Insolvent   - Onvermogen. 

Intercessie   - Tussenkomst, bemiddeling, voorspraak. 

Interdictie   - Verbod. 

Interpellatien   - Inspraak, tussenspraak, verzoek, aanspraak. 

Intestatus et sine liberis - Zonder testament en zonder kinderen. 

Inundatien   - Overstromingen. 

J:U:Dr.   - Juris utriusque doctor, doctor in de beide rechten, 

     het burgelijke en het kerkelijke. 

Judicio ad opus jus habentis - Aangaande, ten dienste  van de rechthebbende. 

Jura    - Rechten, de rechtswetenschap. 

Lamentaire   - Erbarmelijk, ellendig, beklagenswaard, jammerlijk. 
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Lb.    -  Pond. 

Maechescheijt   - Boedelscheiding. 

Mainteneren   - Handhaven, in stand houden. 

Malitienselick   - Kwaadwillig, boosaardig. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Menagie   - Voorzichtigheid, zuinigheid. 

Menonge    - Meninge. 

Meutken   -  Tante. 

Michaeli   - St. Michiel, 20 September. 

Mombaren   - Voogden. 

Monierende   - Betalende. 

Monterende    - Bedragende 

Morgen landts   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Moveren   - Roeren, bewegen. 

Nomine sororum  - In naam van zijn zuster. 

Nomine uxoris  - In naam van zijn vrouw. 

Notoire   - Algemeen bekend, openbaar. 

Numine sororis  - In naam van zijn zuster. 

Obreptitie   - Insluiping. 

Obstervantie   - Waarneming. 

Occasie   - Gelegenheid, geschikte tijd, koopje. 

Occuperen   - Als procureur voor iemand optreden. 

Ontrampeneert  - Gehavend, ontredderd. 

Ooststal   - Ten oosten liggende stal. 

Perperam   - Incorrect. 

Praecarien   - Bezit waarvan de bezitter zo lang genot heeft als  

eigenaar, waarvoor geld ingevorderd wordt. 

Praedecesseur   - Ambtsvoorganger. 

Praeferentie   - Recht van voorrang, voorkeur. 

Praegnant   - Dringend. 

Praejudicie   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 

     schaden. 

Praessante   - Dringend, spoedeisend. 

Praetensie   - Aanspraak, eis, vordering. 

Praevenieren   - Voorkomen. 

Principaelste   - Belangrijkste lastgevers, volmachtgevers. 

Pro parte    - Voor zijn deel. 

Pro quota   - Voor zoveel mogelijk. 

Pro ut jacet   - Wanneer het gebeurt.  

Proeve    - Kost en inwoning in een gasthuis. 

Qqa.(qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Qqt. (qualitate qua)  - In de hoedanigheid waarin, ambtshalve. 

Quod attestor rogatur  - Hetgeen wordt gevraagd betuig ik. 

Quota quotis   - Ieder voor zijn deel. 

Raisonnabel   - Redelijk, verstandig, billijk.  

Rato caverende  - Toegewezen borgen. 

Reciproquels    - Over en weer. 

Recognitie   - Akte van erkenning. 

Redemptie   - Vrijkoop, aflossinge. 
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Refunderen   - Vergelden , opbrengen. 

Reider     - Textielverbeteraar 

Remunereren   - Vergelden, belonen. 

Renuncieren   - Ontzegging. 

Requarde   - Ten verzoeke. 

Reschriberen   - Antwoorden, wederschrijven.  

Resguarde   - Vanwege het voorgaande. 

Responsabel   - Verantwoordelijk. 

Revernuen   - Inkomsten van goederen. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Scti Velliani   - Senatusconsulti Velleiani: Verwijzing naar uitspraak van 

de romeinse consults M. Silanus en C. Veilleius over het 

nietig verklaren van het burgerrecht dat is verworven 

door een vrouw 

Senatu, in   - Binnen de Raad (van Campen). 

Sisteren   - Zich ter plaatse laten vinden. 

Solemniter   - Plechtig vieren, herdenken. 

Solutie    - Betaling. 

Soulageren   - Verlichten, troosten. 

Sponsalien   - Feest of geschenken bij verloving; ondertrouwfeest. 

St. Jacob   - Verpagting van bouwland, 25 juli 

St. Jan    - 24 Juni. 

St. Marten   - 11 November. Martini. 

St. Peter   - 22 Februari. Petri. 

Sub beneficio inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Subhastatie   - Stokverkoping, verkoping bij uitroep en op veiling. 

Subsisteren   - Blijven bestaan, zijn levensonderhoud vinden. 

Subsistutie casu quo  - In dat geval. 

Suffisante   - Voldoende, toereikend. 

Superplus   - Overblijvende hoeveelheid, rest, restant. 

Supponeren   - Veronderstellen. 

Surmonteren   - Opklimmen, te boven gaan.  

Surrogeren   - In de plaatsstelling. 

Survivance   - Opvolging van een ambt. 

Sustenatie   - Beweren, aanvoeren. 

Taelman   -  Teller, b.v. turf. 

Tanquam testis   - Als getuigen. 

Tantum   - Bedrag, som. 

Tenderende   - De genoemde strekking of bedoeling hebben. 

Teneur    - Strekking, inhoud. 

Terremeester Ambtenaar bij het Drapeniersgilde met betrekking tot het 

vullen van duffels met aarde. 

Thins    - Pacht, verplichting, schuld. 

Transigent   - Een vergelijk treffen, tot een schikking komen. 

Tutu accessum et recessum  

pro hoc termino - Aankomen en krijgen alleen voor dit termijn 

Una cum   - Samen met. 

Uti refertur   - Waarnaar verwezen wordt. 

V.D.M.    - Verbi divini minister, bedienaar des goddelijken woords. 

Veniam aetatis  - Verontschuldiging, meerderjarigheidsverklaring. 
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Veralieneren   - Vervreemden. 

Viae facti   - Feestelijk. 

Vojage    - Reizen. 

Weeme   - Pastorie. 

Witmaecker   - Het vernietigen en delven inde grond van dode dieren of 

krengen met ongrbluste kalk. 

 

 

 

 


