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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 A.    18 Aug. 1624 – 1 Mei 1632.  Inv. nr. O.A. 191. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

versie in het computerprogramma.  

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

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

hartelijke dank. 

 

          Jan van Hulzen. 
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Nederlandse Taal. 

 

 

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

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

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

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

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

Nederland gesproken werden. 

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

Middeleeuwen nauwelijks sprake van vormvastheid. Eenzelfde woord kwam in meerdere 

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

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

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

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

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

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

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

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

machthebbers dat doen. 

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

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

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

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

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

de standaardtaal. 

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

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

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

vanzelf, voor een ander deel werd er gestuurd. 

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

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

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

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

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

streng toegepast in de schrijftaal. 

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

namelijk de verheerlijking en de zuivering van het Nederlands. 

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

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

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

werden de geweldige eigenschappen van het Nederlands beschreven. Taalgeleerden vonden 

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

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

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

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

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

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

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

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

voor het Nederlandse enkel ghetal (enkelvoud). 

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

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

een uniforme spelling: de spelling Siegenbeek. 

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

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

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

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

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

Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. 

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

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

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

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

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

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

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

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

door de destijds gezaghebbende geschiedschrijver Jan Wagenaar. Siegenbeek koos in 

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

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

Zaturdag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grootste historische woordenboek ter wereld, namelijk het Woordenboek der Nederlandsche 

taal (WNT) in 28 delen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bod. 

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

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

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

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

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

       
        Uit Genootschap Onze Taal, Den Haag. 
 

 

   ______________________________ 
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O.A. 191. 1624 – 1632.  

 

 

1.  Mercury [Woensdag] den 18 Augusti Anno 1624, fol.1. 

Derkgen Malers [vroemoeder] wijlen Johan Tisens weduwe, vermitz haere lankduirige sieckte 

ende haere sobere verdiensten, bij requeste geremonstriert zijnen haer bij apostille 

geaccordiert vijff en twijntich carels gulden tot revocatie vant dese Stadtz Ecclesiastique 

guederen in twije termijnen Michaelis ende Paschen tho ontfangen. 

 

 

2. Eodem die [18 Augusti 1624], fol.1. 

Reijner Janssen Brouwer begunstiget met het vacerende maeckelers ampt van corn in alle 

maniere zaelige Wolter Jans hetselve bedient heft. 

 

 

3. Jovis [Donderdag] den 19 dito [Augusti 1624], fol.1. 

Hermtgen ten Napel zaelige Mr. Frerick Jacobs Snijder weduwe, vermitz haere notoire sobere 

staetz gelegentheit per apostille geaccordiert vijff ende twijntich carels gulden jaerlix in twije 

termijnen Michaelis ende Paschen t’ ontfangen vande gecommittierde totte administratie 

vande Ecclesiastique guederen. 

 

 

4. Eodem die [19 Augusti 1624], fol.1. 

Mechtelt Arentz zaeliger Henrick Lubbertz orgelblasers  weduwe gelijck fals begunstiget met 

vijff ende twijnrich carels gulden des jaers in twije termijnen Michaelis ende Paschen vande 

gecommittierde als baven t’ ontfangen. 
 

 

5. Eodem die [19 Augusti 1624], fol.1. 

Mechtelt Jans mede per apostille op haer versuijck vermitz sije vanden heeren met ses 

kijnderkens gesegent is, ende geene middelen is hebbende, geaccordiert vijff ende twijntich 

carels gulden jaerlix uuit handen van de gecommittierde totte administratie van deser Stadt 

Campens ende Eccclesiastique guederen in vijer termijnen jaerlix als Michaelis, Kermisse, 

Paschen ende Johannis tho ontfangen. 

 

 

6. Martis [Dinsdag] den 24 Augusti [1624], fol.1. 

Melchior Wolff vermitz sijne soberen staetz gelegentheit op sijne versuick bij requeste gedaen 

begunstiget met thijen daelers eens uuit den caemer des Jan Jacobs Vene t’ ontfangen. 
 

 

7. Eodem die [24 Augusti 1624], fol.1. 

Mense Jans zaelige Mauritz Jans tijmermans weduwe op haer versuick anden Stadt gedaen, 

zijn haer geremittiert negen golt gulden wesende drije jaeren verloepene renthe als zije uuit 

haer huisken nu an Derck Ducksen vercoft van drije verloepene jaeren schuldich was an deser 

Stadt Ecclesiastique caemeners. 
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8. Eodem die [24 Augusti 1624], fol.1vo. 

Die Ed. Magistraet heeft tusschen den amptsman Beck ter eener ende die erffgenamen van 

zaelige Cuerbeck ter andere sijde tot commissarien gevuecht die E: Goert Petersen, Marten 

Albertsen, Erenst van der Cuerbecke ende Helmich de Wolffs. 

 

 

9. Eodem die [24 Augusti 1624], fol.1vo. 

Also Schepenen ende Raedt Peter Stuivesant in sijn versuick wegen die gevorderde renthe 

bryeff nijet hebben cunnen wilvaren, als nijet gesondet sijnde, soe hebben evenwel haer omb 

goede consideratien hem begunstiget met vijff ende twijntich golt gulden eens vande 

Caemener Johan Jacobs Vene t’ ontfangen. 
 

 

10. Die Martis [Dinsdag] den 31
ste

 Augusti [1624], fol.1vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, die E: Lubbert van Hardenberch ende Helmich de Wolff 

geauthoriseert om met Henrick Claesen te tracteeren van wegen het verplegen van Geese 

Claes. 

 

 

11. Eodem die [31 Augusti 1624], fol.1vo. 

Voorts hebben Schepenen ende Raedt geresolvert om die frauden, so veel doenelick is voor te 

comen dat die mollenaers sal angesecht worden, alsdat een ijgelick van haer met sijn kaere, 

die poorten sal frequenteren, buiten die welcke haer mulen sijn staende. 

 

 

12. Eodem die [31 Augusti 1624], fol.1vo. 

Op de requeste van Marriken van Hoerne weduwe Goickeri op huiden ingedient versoeckende 

subsidie om haren zone Georg Goijcker tot onderholdinge te subministreren etc. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt en konnen de suppliantinnen desen angaende an haer 

Ed: niet weder moeijelick te vallen. 

 

 

13. A[nno] 1624 den 4
de

 Septembris, fol.2. 

Hebben Schepenen ende Raedt tegens die frauden die welcken inden accijs geplacht worden 

geresolveert dat henvorder geen backers sal vrystaen te veraccijsen eenich saet van buijten 

luijden, maer sullen die buijten luijden geholden wesen, selffs haer saet te veraccijsen. 

 

 

14. Sabbathi [Zaterdag] den 12 Septembris anno 1624, fol.2. 

Is den momberen aver Juffer Judit van Averenck ende derselver kijnderen de E: Arent tho 

Bocop ende Joachim van Ingen geaccordiert wegens haer versuick, omb tot bethalinge van 

zaelige Henrick van Averencks legaeten ende haere susters Joffer Judit van Averenck ende 

haere kijnderen gemaekte schulden tho muegen vercoepen alsodane xxiiij [24] golt gulden 

jaerlix als zije inden Blanckenham uuit seeckere landt bis hier gebuert hebben. 

 

 

15. Jovis [Donderdag] den 16
de

 Septembris 1624, fol.2. 

Is opte aver gegevene requeste ende versuick der junckeren ende gebroederen van Hagens  

omb bij den heeren ordinaris gedeputierde desen provintie ter naester verpachtinge tho  
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procureren haer de alsulke vrijheit gelast gelijck van edelen landts van Vollenenhoe wegen 

die middelen van consumptie te muegen genieten ende daerbij gegunt haer muegen worden, is 

guet gevonden desen angaende met die heer Kuerbeecke tho verspreecken, ingevalle  

d’ junckeren in Sallant ende Twente te welcke nijet verschrieven en worden die vrijheit 

genueten als boven verhaelt, dat haer Ed: mede verstaen dat aen die Junckeren van Vollenhoe, 

supplianten in desen sal behoert tho hantieren als allen anderen sijn genietende. 

 

 

16. Sabbathi [Zaterdag] den 19
de

 Septembris Anno 1624, fol.2. 

Opte requeste ende versuicke des weduwe van zaelige Herman van der Wytz sijn haer 

geaccordiert, ses golt gulden van den camener der Ecclesiastique guederen den E: Johan Vene 

tho ontfangen. 

 

 

17. Eodem die [19 Septembris 1624], fol.2.  

Opt versuick bij de weduwe van Derk Quamt, Geese Dercks genaemt sijn haer jaerlix 

geaccordiert die somme van vijff ende twijntich carels gulden in twije termijnen van den 

Camener Johan Veene t’ ontfangen waervan het irste op Martini ende het andere op Paschen 
verschijnen sal. 

 

 

18. Eodem die [19 Septembris 1624], fol.2vo. 

Hebben die olde ende nije Caemeners an Schepenen ende Raedt rapport gedaen wat renten 

haer E: opgesacht hebben, omb die penningen soe tot last vande Stadt sijn opgenoemen, 

vermuege resolutie den 17 Septembris jeungstleden genoemen ende aldaer tho ersien. 

 

 

19. Jovis [Donderdag] 1624 den 24 Septembris, fol.2vo. 

Sijnnen tot oprichtinge eenes werckhuises genoeminiert, den E: Marten Albertz, Goert Peters, 

Lubbert van Hardenberch ende Arent van Ruitenburch omb op pampier the brengen in wat 

vuiegen hetselve soude cunnen angevangen ende volfuert worden. 

 

 

20. Eodem die [24 Septembris 1624], fol.2vo. 

Voorts heeft die Ed: Magistraet geresolveert dat uuit die camer van anno 1623 van die  

E: Hardenberch, an Willem Gisbertsen alsodanige vijff en twijntich golt gulden betaelt sullen 

worden als den selven van die Stadt noch competeren van wegen sijn zaelige vader. 

 

 

21. Die Martis [Dinsdag] 1624 den 5
de

 Octobris, fol.2vo. 

Op die requeste van Merriken Jansen weduwe, hebben die Ed: Magistraet die selve 

geaccordeert met een pont groot eens, van die camer der Ecclesiastique goederen van die  

E: Jan Jacobsen Veene t’ ontfangen. 
 

 

22. Eodem die [5 Octobris 1624], fol.2vo. 

Adamo Lindenhovio die predicant van Raelten soo en, vanwegen sijn disputatie aen die  

Ed: Magistraet gedirigeert met een honorarium van vijftijn carels gulden vereert uuit die 

camer der Ecclesiastique goederen van die E: Jan Jacobsen Veene. 
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23.  Eodem die [5 Octobris 1624], fol.2vo. 

Jan Bloeme vanwegen sijn notoire sobere staet ende diewijle Godt die heere verscheijden van 

sijn kinderen met die pestilentiale sieckte besocht heeft, geaccordeert een pont groot eens,  

t’ ontfangen van die Camener der Ecclesiastique goederen in tempore. 

 

 

24. Eodem die [5 Octobris 1624], fol.2vo. 

Cornelis Jansen Schipper, tot toecompstige Passchen toe begunstiget met het vacerende 

marckmeesters ampt. 

 

 

25. Sabbathi [Zaterdag] den 9 Octobris Anno 1624, fol.3. 

Opte requeste bij zaelige Johan Sassen weduwe avergegevenen, versuickende eenich 

subsidium tot onderholt van haere moeder olt 88 jaren ende nu tegenwoordich swack ende 

onnosel, hebben Schepenen ende Raedt die weduwe tot behoeff van haer moeder geaccordiert 

vijfftich golt gulden in vijer termijnen als Michaelis, Kersmisse, Paschen ende Johannis des 

jaers te ontfangen van dese Stadtz Camener wegen den ontfanck der Ecclesiastique guederen. 

 

 

26. Eodem die [9 Octobris 1624], fol.3. 

Opt versuick van Daniel de Rompre, begunstigen Schepenen ende Raedt denselven tot 

genesinge ende onderholt van sijne debile huijsvrouwe met thijen dalers eens van den 

Camener den E: Johan Jacobs Vene t’ ontfangen. 
 

 

27. Eodem die [9 Octobris 1624], fol.3. 

Is gelesen seeckere requeste bij Clartgen Jacobs weduwe van wijlen Gisbert Jacobs 

dolierender aver den schaeden soe sije sustiniert bij het affbreecken vande steenen poorte, 

wech nemen van matrialen. Geleden schaede an haer huis vuitroedinge van haer vrucht 

boemen ende verlies van haeren gront, waervoor haer bij een Eerbaere Raedt tho gelecht is 50 

golt gulde eens. Soe ist dat Schepenen ende Raedt alnoch verblijven bij de resolutie daeraver 

voor desen genoemen, ende alnoch vande E: Caemener Lubbert van Hardenberch te meugen 

ontfangen haere, voor allen haeren geledenen schaede daer tho gelechte vijfftich golt gulden. 

 

 

28. Martis [Dinsdag] den 12 Octobris Anno 1624, fol.3. 

Is Trijntgen N. op haer versuick vergunt ende tho gestaen seeckere huisgen op ten Vloetdijck 

omtrent den Roeden Engel gelegen hetwelcke bij Truijde Henricks voor desen bewoent is 

worden. 

 

 

29. Eodem die [Dinsdag 12 Octobris] 1624, fol.3. 

Engele Jans, attestatie vertoent hebbende seeckere gerichtelicke attestatie hoe dat Henrick 

Hermans, met haer alhijer vertrouwet ende al hier in desen kercke gecopuliert, haer verlaeten 

ende omtrent vijerde halff jaer van haer gewesen ende nu van twije jaeren met een ander 

vrouwes persoen Hilligen Sevekes vertrouwet ende twije kijnderken bij haer verwonnen 

hebbende, versuicket in sulckes vall  mit eenen Johan Jans Sloetemaker wederom tho muegen 

trouwen het welck haer E: deselve geaccordiert. 
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30. Eodem die [Dinsdag 12 Octobris] 1624, fol.3. 

Opte requeste van Adam Cruijl versuickende consent omb andere tho muegen leveren ende 

maecken die kersen soe inde Broder kerke geconsumiert ende gebruickt worden, daer op ten 

antwort gegeven dat suppliant sijn versuick dien angaende op Petrij ad Cathedram 

naestcompstich an Schepenenende Raedt muegen doen. 

 

 

31. Die Veneri [Vrijdag] den 29 Octobris Anno 1624, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt die E: Hardenberch ende Reyner Henricksen als burgemeester 

in tempore bevoelen, dat haer E: tot het verplegen van Beele Faes kint een seeckere penninck 

eens aen den verpleger beloven sullen. 

 

 

32. Eodem die [Vrijdag den 29 Octobris Anno 1624], fol.3vo. 

Voorts heeft dier Ed. magistraeten die oude ende nieuwe camenaers der Ecclesiastique 

goederen geauthoriseert om te bestaden bij een meester ten fine hij sijn ampt volcomelick 

moechte leren, alsodanige jonge, als bij Henrick Jacobs tot nochtoe gewoent heeft. 

 

 

33. Den 30 Octobris Anno 1624, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt om verscheijden goede redenen Jacob Boden gesubleniert 

vande wacht ende het iser, ende sal voortan sijn persoen, noch mit gelt gegeven beswart 

worden maer ten eenen mael daervan vrij sijn ende blijven mitz dat die Stadt het vendlijn daer 

hij zijne residentie holt daervoor itwes weldoen tot onderholt van zijnen in trombslagen zullen 

tho leggen. 

 

 

34. Eodem die [30 Octobris 1624], fol.3vo. 

Die E: Hardenberch ende Reyner Henricksen als burgemeesteren in tempore hebben Beele 

Faes kint, Henrick Timmerman om te verplegen doen anbestenden, den tijt van een halff iaer 

voor twintich caroli gulden. 

 

 

35. Eodem die [30 Octobris 1624], fol.3vo. 

Op het instantelick anhouden der curateuren van Egbert Wesselsen hebben die E: magistraet 

die selvige tot profijt van Egbert Wesselsen geaccordeert thijen caroli gulden om eenich 

linwaet te coopen, uuit die camer der Ecclesiastique goederen in tempore. 

 

 

36. Den 4 Novembris Anno 1624, fol.3vo. 

Op de requeste van Steven Jacobsen backer, versoeckende voor een gesworen 

dunnebiervoerder mede angenomen te mogen worden ende t’ selve in plaetze van Jacob 
Symensen. 

Was geapost:  Suppliant wort sijn versoeck geaccorderet, mits datt hij bij den praesidierenden 

borgemeijster sal komen en praesteren den behoirlikien eedt van getrouwicheijt. 

 
In marge: Die magistraet heeft om goede consideratien ende redenen Steven Jacobsen in sijn gedaene petitie niet 

gewilvaert. 
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37. Den 6
de

 Novembris Anno 1624, fol.4. 

Hebben Schepenen ende Raedt die E: Goert Petersen als provisoer van het weeshuis 

geauthoriseert om tot profijt van het weeshuijs met die E: erffgenamen van zaelige Maey 

Stoffels te accordeeren, van wegen die portie so het weeshuys competeert van het mans 

voerdeel op zaelige Maey Stoffels man als geweesens weeskint alhyr gedevolueert, ende nu 

oock verstorven. 

 

 

38. Eodem die [6 Novembris 1624], fol.4. 

Op het instantelijck verseuck der samtlike naeburen van Arent Timmerman om met een 

pennincken van die E: magistraet begunsticht te melden, heeft die Ed: magistraet ter aensien 

dat Godt die heere vijff van sijne kinderen met die siekte der pestilentie besoekt heeft, den 

selven Arent geaccordeert met thijen caroli gulden van die Camer der Ecclesiastique goederen 

in tempore te ontfangen. 

 

 

39. Den 8 Novembris Anno 1624, fol.4. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert dat het recompens, van die grote moeijte ende 

neersticheit bij haer aengewendet, soe int collecteren van den duijsenten penninck capitael 

gelt, als oock mede van wegen het verdeelen der Dronter Landen van ijder raedes verwante 

neffens Secretarien geparticipeert ende genooten sal worden een raedes pensie, mits nochtans 

dat dieselve heeren sij Secretarien haer ordinarise pensien dewelcke haer daer van waren 

competerende ende een groots inporterender van die Stadt niet sullen hebben te genieten. 

 
In marge:  Zie res. 1623, 31 Octobris. 

 

 

40. Eodem die [8 Novembris 1624], fol.4. 

Voorts heeft die Ed: magistraet geordonniert dat alsodanige carthe boeck, als tot profijt van 

die Stadt verschreven, ende oock ontfangen is, doorch den camener der Ecclesiastique 

goederen in tempore betaelt sal worden. 

 

 

41. Den 23
ste

 Novembris Anno 1624, fol.4vo. 

Op die requeste van die E: Gerrijt Vaecht verseuckende te moegen verschrijven een paspoort 

van geene zijde, om sijn affiren so hij ten platten lande te verrichten heeft, te lechten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt concederen den suppliant, dat hij sich een paspoort van 

geene zijde, voor den tijt van ses maenden vercrijgen mach, mits dat hij nae expiratie van 

dieselvige tijt, het selvige in handen van den burgemeester in tempore, te leveren geholden sal 

wesen. 

 

 

42. Op den 2 Decembris 1624, fol.4vo. 

Op de requeste vande crediteuren der respective desolate sterfhuiseren van zaelige Jan 

Joesten, Joest Jansen, Willem Jansen  ende Geesken Jans, versoeckende de voorschreven 

creditoren daerinne dat Joncker Otto Gansneb genaemt Tengenaegel, Mr. Jan Stienberch,  

Mr. Wolter Wissinck ende Jan Jacobs als curatoren derselver vorschreven sterfhuisen mogen 

worden geauthorizeert, et cetera. 

Was geapost:  Dese hijrinne genominierde vier curatoren worden bij Schepen ende Raedt met 

desen daertoe geauthorizeerd ende geconfirmeret, ende hebben Schepen ende Raedt 
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daerbenevens oick denselven geadiungeret Mr. Jan Jansen Zaell ende Mr. Peter Vette, om bij 

deselve vornoemde sesse samptlich de curatele deser gementionierder desolate boedelen te 

bedienen. 

 

 

43. Martis [Dinsdag] den 7 Decembris Anno 1624, fol.4vo. 

Also tusschen den momberen van zaelige Margretha Jans genaemt Hoff ende haer gewesenen 

eheman Roloff Frericks Vos wegen die vercopinge des voorschreven Margretha Jans 

clederen, cleijnodien, lynnen ende wullen, eenige contentie ende misverstant gevallen ende 

decisie van Schepenen ende Raedt zijn versuickende, is gedecritiert, dat alsodane clederen, 

cleijnodien, lynnen ende wullen vercoft ende goede annotatie daervan geholden sal worden 

wat penningen daervan bij vercoepinge sullen muegen procedieren, ende als die crediteuren 

betalt sullen zijn, alnoch eenich misverstant ofte questie dier angaende moechte vallen, sullen 

parthijen haere saecke voor de bancke justitueren ende haere nootdruft voordingen muegen, 

omb daerinne bij Schepen ende Raedt erkent tho worden als haere ende bevinden sullen tho 

beholden. 

 

 

44. Op den 8 Decembris Anno 1624, fol.5. 

Die Ed: Arent van Ruitenburch ende Jan Jacobsen Veene, als oude ende nieuwe Camerers der 

Ecclesiastique goederen, hebben op behaech ende goetvinden van die Ed: magistraet van het 

verplegen van Nijsse Thonijs met die huijsvrouwe van Schipper Goeijgen op naevolgende 

conditien versproecken ende veraccordeert. Als dat die voorschreven Goeijgen ende 

huijsvrouwe, van het verplegen van haer olde moeije Nijsse Thonijs des jaers uuit die Camer 

der Ecclesiastique goederen sal hebben te heffen ende te beuren hondert dalers, den daler tot 

xxx [30] stuijver, sijn anganck neemende als op verleeden Pinsteren deses jaers 1624, in vier 

termijnen te ontfangen, sal mede hebben te profijteren ende te genijten het quartael daer in die 

voorschreven Nijsse comt te overlijden, ende dit alles nochtans mit dese conditie, als dat die 

voorschreven Nijsse Thonis affstaent is doende ende tot profijt der Ecclesiastique camer is 

cederende, alsodanige dree renthen als die voorschreven Nijsse tot noch toe gebeurt heeft, die 

eene van twintich ende een golt gulden des jaers uuit deser Stadt Campens kijste, die ander 

twee renthen van elck van vijff golt gulden des jaers wordende betaelt doorch die weduwe 

Bredaes, alles nae wijderen inholts der renthe breven daer van sijnde en in handen van den 

camener der Ecclesiastique goederen die E: Veene over gelevert, dit voorschreven is van die 

E: magistraet geapprobeert. 

 

 

45. Den 14 Decembris 1624, fol.5vo. 

Is opt anholden bij requeste, Joncker Philibet de Wolffs zijn jaerlix alimentatie vermeerdert 

met vijff ende twijntich golt gulden ingelijcke termijnen t’ ontfangen. 
 

 

46. Item [14 Decembris 1624], fol.5vo. 

Inen die weduwe Cockoeks vermits haere armoet vijffthijen golt gulden van haere landtpacht 

soe sie inde geestlicke Camer schuldich is geremitteert vant jaer 1624. 

 

 

47. Den 18 Decembris Anno 1624, fol.5vo. 

Karst Jans, lijnnenwever ende sijn huijsvrouwe Dydele begunstiget met thijen goltgulden eens 

toe ontfangen van die geestelicke Camer. 
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48. Item [18 Decembris 1624], fol.5vo. 

Ds. Pypardus tractament geaugmenteert met sestich carls gulden eens, ingelijcke termijnen als 

Eerwaerde sijn tractament is hevende. 

 

 

49. Item [18 Decembris 1624], fol.5vo. 

Wijbrandt Arentz ende zijn huijsvrouwe zijnen vermitz haeren hoegen olderdom ende geringe 

middelen, omb tho cunnen leven tho gelecht 18 carels gulden eens omb vanden E: Jan Jacobs 

Vene als gecommittierde totte administratie vande Ecclesiastique guederen tho ontfangen. 

 

 

50. Item [18 Decembris 1624], fol.5vo. 

Willem Albartz gewesene brugman verzoeckende zijnde op twije hondert carels gulden nae 

zijne pachtinge voldaen tho hebben, worden hem die twij hondert carels gulden geremittiert. 

 

 

51. Item [18 Decembris 1624], fol.5vo. 

Frans Jacobs is op sijn versuick vermitz affsterven zijns vaders Jans Frans met het varcerende 

trommeslagers ampt, begunstiget worden. 

 

 

52. Item [18 Decembris 1624], fol.5vo. 

Op de requeste van Hermen Martensen oetmoederlick remissie versoeckende van sijne 

beloofde pachtpenningen wegen het erve ten Westenholte. 

Was geapost:  Wort den suppliant gratieuselick om die redenen inde requeste verhaelt 

begunstiget sijne pachtiaren so noch onbetaelt sijn geduirende dieselve genominierende tijt 

van huire, in plaetze vande beloofde 182 carels guldens, te sullen mogen betaelen met de 

summe van 140 carels guldens. 

 

 

53. Eodem [18 Decembris 1624], fol.6. 

Op de requeste van Claes Crijnsen versoeckende continuatie van de huiriaren van Florijs 

Derckzen zaeliger, wegen het erfken op den Zedijck omtrent Genemuiden gelegen. 

Was geapost:  In dien de weduwe van den overledenen meijer Florijs Derckzen daertoe 

bewilliget om van de lopende huiring af te staen ende suppliant deselve voor so vele haer 

angaet over te laten. So wort den suppliant sijne versochte overneminge van de rsterende 

huiriaren mits desen vergunt mits datt suppliant geholden sall sijn voor de toekomende 

verschijnende pachten als oick mede voor t’ gene vande voorgaende noch onbetaelt mochte 
sijn sufficiente borge te stellen. 

 

 

54. Jovis [donderdag] den naest lesten decembris Anno 1624, fol.6. 

Opt versuick van Johan van Gulickes weduwe wort de deselve begunstiget met vijff ende 

twijntich carels guldens, van die Camener den E: Johan Jacobs Vene. 

 

 

55. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6. 

Ansun Ansuns is begunstiget met twalff carels gulden tot stuijer van zijne huishuijre anno  
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1625 op Paschen verschijnende. 

 

 

56. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6. 

Jurrien Jans wort begunstiget met sestien stuijvers weeckelix mitz dat hij daer van ten dienste 

van de Stadt sal staen, naer dat hij die Camenaers indertijt sullen ordonneren. 

 

 

57. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6. 

Herman Jans, Johan Clas Cnopmaecker ende Rutger Evertz, als burgen voor zaeliger Johan 

Helmichs, meijer opte Suiderwert worden geauthorisiert omb deszelffs nalatenschap tho 

anveerden ende durch een Gerichts dinaer tot proffijt van zijne verloepene pachten die 

penningen tho doen collectieren  . 

 

 

58. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6. 

Mechtelt Wijntges tot Graffhorst wort met die continuatie des gebruijcks in die ses morgen 

landtz soe sije tot noch toe worden voor den onraet gebruickt heft. 

 

 

59. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6. 

Schepenen ende Raedt begunstigen Pirone Tronkaij met 10 golt gulden jaerlix tot stuijre van 

huishuijer Anno 1625 tho verschijnen. 

 

 

60. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6vo. 

Floris Clasen also hij sich in zijne ruijminge van seecker lant geabuciert heft. Soe wort zijne 

pacht van drije ende dartich carels gulden jaerlix op 21 carels gulden gestelt. 

 

 

61. Eodem [31 Decembris 1624], fol.6vo. 

Janneke Lentijncks wort geaccordiert omb die ledige plaetze an desen Stadtz muijre tegens 

haer huis aver tho muegen betijmmeren, mitz bethalende tot tijns vijff carels gulden jaerlix op 

Paschen waervan Anno 1626 die irste tijns verschenen sal wesen. 

 

 

62. Die 3 Januarij Anno 1625, fol.6vo. 

Op die requeste van Henrick Meniers ende Geertien Sluijters, versoeckende een jaerlicks 

alimentatie voor het onmondige kijnt van den zaelige merckmeister Henrick Goesens. 

Was geapost: Schepen ende Raedt accordeeren die suppliantinne Geertken Sluiters en 

jaerlickse alimentatie van twintich carels gulden, voor het verplegen met cost ende clederen, 

van zaelige Henrick Goesens merckmeesters kint, ende dat uuit die camer der Ecclesiastique  

goederen in tempore, waer van die eerste termijn sal verscheenen wesen op toecompstige 

Martini Anno 1625, ende dit tot revocatie van haer Ed. 

 

 

63. Den 4 Januarij [anno 1625], fol.6vo. 

Alsoe de E: Hardenberch camener van den jaere 1623, inde administratie ende bedieninge  

desselves camers, excessive groote moeijte ende arbeijt gehadt heft ende noch daegelicx is 

hebbende door dien sijn E: collega burgemeester Gerrijt Jacobsen Veene, int begin der 
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administratie der voorschreven camer deser werdelt is comen te overleeden, ende dem nae het 

selvige officium doorch sijn E: allene als Camener geadministrert is geworden. So ist dat 

Schepen ende Raedt om voorgaende redenen ende motiven, sijn E: tot recompens vandien, 

uuit de camer van Anno 1623, ses ende twintich golt gulden geaccordeert hebben. 

Voorts heeft die Ed. magistraet die kinderen van zaelige burgemeester Gerrijt Jacobsen Veene 

voor haer zaelige vaders cameners pensie, uuit die camer van [16]24, ses ende twintich golt 

gulden geaccordeert. 

 

 

64. Eodem die [4 Januarij 1625], fol.7. 

Op die requeste van Jacob Bousen, pilots mans versoeckende dat sijn soon bij provisie ende, 

ende bij tijden in sijns suppliants plaetse het pilotschap soude moegen bedienen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt concedeeren den suppliant sijn petitie also dat sijns 

suppliants soon bij provisie, ende bij tijden het pilotschap voor hem suppliant sal moegen 

bedienen. 

 

 

65. Den 6 Januarij Anno 1625, fol.7. 

Op die requeste van die weduwe van zaeliger Laurents Timmerman, versoecken een 

alimentatie. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen den suppliante met een alimentatie van 

vijff ende twintich caroli gulden eens, uuit die camer der Ecclesiastique goederen in tempore, 

te ontvangen in twee termijnen als te weten nu voorts die gerechte helfte, ende die resterende 

helfte op toecompstige meij. 

 

 

66. Den 8
ste

 Januarij 1625, fol.7. 

Hebben die heeren capiteins van der Burgerie, aen die Ed: magistraet geremonstreert ende te 

erkennen gegeven, dat haer E: bij deses tijts gelegentheit, niet doenelijck en is, ten sij met 

haer E: groote schade, die tromslagers haer pensioen te betaelen van die boter die daer comen 

te vervallen, overmits door die groote sterfte edick, vendelin burgers seer comt te verseuchen, 

ende oversulckx tot voldoeninge van die voorschreven tromslagers van die Ed: magistraet 

nootsaecklijck eenich subsidium mosten versoecken. So ist dat die Ed: magistraet op het 

instantlijck versoeck der samtlijcker heeren capiteinen ijder van haer E: tot betalinge sijner 

tromslagers pense dat allene voor deses tijts gelegentheits sestich carels gulden geaccordeert 

heeft. 

 

 

67. Eodem die [8 Januarij 1625], fol.7. 

Voorts heeft die Ed: magistraet op het versoeck van vrouw Bredaes versoeckende dat die Ed: 

magistraet, voor een tijt lanck gelive met haer apatientie te hebben, van wegen die penningen, 

so die voorschreven vrouw Bredaes, aen die Ed: magistraet competeren te geven van wegen 

haer landt in Dronten gelegen, geresolviert, dat men met die inmaninge van die penningen soe 

vrouw Bredaes competeren te geven, sal supersederen tot eerstcompstige maij toe, op welcke 

tijt die voorschreven vrouw Bredaes geholden sal wesen, sonder langer delaer die penningen 

op te leggen ende te betaelen. 

 

 

68. Den 22 – Januarij Anno 1625, fol.7vo. 

Op de apostille requeste van Jan Geertzen Stienberch ende Geert Vene, versoeckende als  



Pagina 16 van 187 

verorndte momberen over de kinderen van zaelige Hendrick Roelofs het sterfhuis van der 

voorzchreven kinderen zaeliger vaeder Hendrick Roeloffs sub beneficio inventarii te mogen 

anveerden. 

Was geapost: Supplianten wort haer versoeck in dese requeste vermeldet, met desen 

geaccordeert ende geconsenteert. 

 

 

69. Eodem die [22 Januarij 1625], fol.7vo. 

Opt versoeck van Jenneken Bodde, oithmoedeliken begerende dat een Eersaeme Raedt wille 

believen haer suppliante te verstrecken die summe van twelf goltguldens tot betaelinge van de 

twe iaren renthen so Roelef Willemsen van haer alnoch sijn competerende belovende 

suppliante deselve penningen wederomme te willen restitueren. Is haer suppliante sulcx 

geaccordeert, ende sall sij deselve penningen ut de camer van Borgemeester Vene hebbe te 

ontfangen. 

 

 

70. Eodem die [22 Januarij 1625], fol.7vo. 

Op de requeste van Jacob Berents ende Engbert Toenis veordente momberen over Henrick 

Janssen Timmerman ende Swantien Toenis kinderen, versoeckende dat die Ed: magistraet 

wederom gelive an te nemen alsodanich huijs, als die voorschreven Henrick in sijn leven van 

die Ed: magistraet gecooft heeft, ende allene het renthen gelt betaelt heeft. 

Was geapost: Schepen ende Raedt willen tot verlichtinge der kinderen het vercoofte 

huijs weder an nemen, ende sullen die momberen tot profijt haer plechkijnderen het betaelde 

ransoen gelt hebben te profijteren, indien bij wedervercoopinge van het voorschreven huijs 

het betaelde rantsoen gelt wert bevonden over eensich te sijn. 

 

 

71. Martis [dinsdag] den 25 Januarij Anno 1625, fol.8. 

Sijnnen die Cameners van de Ecclesiastique guederen dese Stadt bij Schepenen ende Raedt 

geauthorisiert omb met Mr. Gerrit Orgelwerker soo nae eenichsints doenlicken, wegen die 

reparatie ende verstellen vant grootste orgel inde Broeder kercke tho veraccordieren op 

alsulck besteck als hij daervan geconcipiert ende een Eerbaere: Raedt voorgestelt heeft. 

 

 

72. Eodem die [25 Januarij 1625], fol.8. 

Voorders zijnen die heren provisoren vande Buijten kercke gelastet met neffens de 

kerckmeesters omb met Mr. Crijn, wegen het houwen des grauw wercks tot opbouwinge 

vanden Buijten Torn, wegen zijne ende zijnen knechten dachhuijren tho veraccordieren. 

 

 

73. Eodem die [25 Januarij 1625], fol.8vo. 

Anna Peters zaelige Engbert Roloffs, vischer worden vant commisseratie wegen haere notoire 

armoet ende wegen vijer vaderlose kijnderkens haer aenpart vande gehuijdere visscherije inde 

requeste verhaelt tweten vande Weeme geremittiert weghen jare 1623. 

 

 

74. Eodem die [25 Januarij 1625], fol.8vo. 

Die mijneren vande visscherijen vande Weme thoem, sullen opleggen ende bethalen  

vermuege apostille, desfals affgegeven. 
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75. Eodem die [25 Januarij 1625], fol.8vo. 

Gelijckfals sullen mede die mijneren ende visscheren van Nateers haere pacht inde Camer 

vanden jaere 1623 opleggen ende bethalen. 

 

 

76. Eodem die [25 Januarij 1625], fol.8vo. 

Willem Jans Breel is bij apostille affgegeven, sich ehrlick ende weldragende ende sijn 

handtwerck wel geleert hebbende, willen Schepenen ende Raedt hem voor anderen tot den 

dienst daermet sijn vader zaeliger voor desen begunstiget is gewest, allen anderen preferieren 

ende begunstigen dien volgentz die moeder alnoch tott stuijer van huishuijer tot op Paschen 

Anno 1626. 

 

 

77. Jovis [donderdag] den 5 Februarij Anno 1625. 

Buick Aertz, Jutte Geertz weduwe van Jan van Utert, Marrigen Gerritz weduwe van Jurrien 

Peters backer, Clas Sijmons als burge voor Lens Herbertz, versuickende remissie van haere 

onbethalde landtpachten, respective anden camener de anno 1623 ten achteren. 

Is geapost: Cunnen indeselve versuick nijet gewelvaert worden ende sullen die 

mijneren opte deselve burgen moeten bethalen. Ende zaelige Johan Jans weduwe tot 

Bronnope sal sich vervoegen bij den E: Lubbert van Hardenberch. 

 

 

78. Den 5
de

 Februarij Anno 1625, fol.9. 

Hebben die heeren provisoren van die Buijten kercke, met Mr. Crijn Coenraetz belangende 

het houwen des grauwes in onderhandelinge gewest ende zijnen avercomen dat Mr. Crijn des 

dages sestien stuivers, drije van zijne knechten elck elff stuivers, twije elck thijen stuivers 

ende zijnen jungen vijer stuivers des dages tot Gregorij toe verdienen sullen. 

 

 

79. Eodem die [5 Februarij 1625], fol.9. 

Op die requeste van Gerrijt Baeltzen, schilder versoeckende met deser Stadt burgerschap op 

linderlicke termijnen geaccordeert te worden, ende immiddels sonder impeschement vant 

Gilde het schilderen te moegen exerceren. 

Was geapost: Schepen ende Raedt ordonneeren dat den supliant behoorlijcke attestatie  

bij brengen sal, ende concedeeren immidels haer eersaeme den suppliant dat hij sijn 

hantwerck sal moegen exerceren, sonder nochtans van het schilders gilde te sullen 

gemolestreert worden. 

 

 

80. Eodem die [5 Februarij 1625], fol.9. 

Op die requeste van Jan Willemsen an St. Niclas dijck woonende, versoeckende ootmoedelick 

dat haer eersaeme hem gelive te remitteren die verloopen pacht van een slach Haet landes 

achter Brunnepe gelegen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt remitteren den suppliant van sijn verloopen pacht 

hondert ende twintich carels gulden, indie camer van anno 1623, ende sal suppliant geholden 

wesen die resterende hondert carels gulden op te leggen ende te betaelen. 

 

 

81.  Eodem die [5 Februarij 1625], fol.9. 

Opte requeste van Abraham van Hardenberch, schoelmeester versuickende eenige  
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verbeteringe sijns schoeldiensten, sijnnen hem bij een eersaeme Raedt tho gelecht vijff ende 

twijntich carels gulden vande gecommittierde totte administratie vande Eccleciastique 

guederen. 

 

 

82. Eodem die [5 Februarij 1625], fol.9. 

Op de requeste van Willem Herms Reusse, versoeckende enen gerichts dinaer om enige 

meubilen bij zaelige Petertgen Lamberts voor de summe van 29 carels gulden ende 14 

stuivers an hem verzettet te mogen distraheren. 

Was geapost: De gerichts dienaer wort tot dese hijrinne versochte verkopinge 

geaccordeert ende geauthorizeret, ende sullen de penningen als daervan gekomen sijnde in 

gerichts handen worden geconsigneret, om in dinen noch andere crediteuren opstaen mochten, 

daerover in cass van preferentie ofte concurrentie te disputeren. 

 

 

83. Den 15 Februarij Anno 1625, fol.9vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, die provisoren ende kerckmeesteren van die Buijten kercke 

belastet dat sij haer sullen geliven te begeven op eenige steenovens, om eenige duijsent steens 

te coopen, tot opbouwinge van die buijten toorn, die penningen daer toe van noode wesende,  

sullen vuit die camers van anno 1625 ende 26 genomen worden. 

 

 

84. Eodem die [15 Februarij 1625], fol.9vo. 

Opt versoeck der weduwe ende vrunden van den zaelige burgemeester Evert Jacobsen 

[Worst], versoeckende dat die Ed. magistraet haer gelive te consenteren dat soe die landerien 

soe die voorschreven Evert Jacobsen die laeste verpachtinge der Ecclesiastique landen 

gepachtet hadde, te moegen manderen worden, heeft die Ed. magistratie in haer petitie haer 

gewilvaert, mets nochtans dat haer Ed. op haer ander pachter van meenige sijn te sien als op 

die erffgenamen van den voorschreven Evert Jacobs. 

 

 

85. Eodem die [15 Februarij 1625], fol.9vo. 

Mede geresolvert, dat een publicatie geconsipieert ende gepubliceert werde, waer doorch de 

mennisten  die van hen voorder sullen gedencken te trouwen, gehouden worden, om haer 

gebooden bij den kerckenraedt te laten anteicken, op dat die proclamatie ende demnae die  

’t samen gevinge in die Reformerde kercke moege geschieden, gelijck bij anderen geschiet, 

ende daer bij te vuegen een pane van hondert olde schilden tegens den contraventeurs, ende 

sullen des niet tegenstaende evenwel nae ordre worden verhaelt geholden wesen te trouwen. 

 

 

86. Den 5
de

 Marti Anno 1625, fol.9vo. 

Berent Toenis linnenwever van wegen sijn soberen staet, geaccordeert twee pont groot, te 

ontfangen uuit die camer der Ecclesiastique goederen van die E: Veene. 

 

 

87. Den 5
de

 Marti Anno 1625, fol.9vo. 

Op het instantelick anholden der samptlicken booden, versoeckende van die Ed. magistraet  

eenige augmentatie van haer jaerlicke tractement, heeft die Ed. magistraet het selvige 

vermeerdert van 22 carels gulden tot 28 gulden het halve jaer. 
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88. Den 5
de

 Marti Anno 1625, fol.10. 

Op die requeste der erffgenamen van Hans Mulert, versoeckende dat die Ed: magistraet haer 

gelive te consenteren, te moegen treden tot die vercoopinge der Brouwerie. 

Was geapost: Schepen ende Raedt consederen den supplianten dat sij ten overstaen van 

beijder zijdts parthien, tot die vercoopinge der Brouwerie moegen treden, de bij aldien die 

samptlicke erffgenamen, als dan t’ samen in der goede niet werden accordeeren wegen die 
penningen, sullen die selvige als dan inden gerichte geconsigneert worden, ende sal dem nae 

die geinteresseerden parthie sijn actien ende praetensie voor den Ed. gerichte moegen 

institueeren. 

 

 

89. Den 5 Martii Anno 1625, fol.10. 

Op de requeste van Mechtelt Herms nagelatene weduwe van Hermen van der Wus. 

Was geapost: Suppliante wort tot behoef van haer woninge iaerlicx, so lange sij levet, 

begunstiget met de summe van acht goltgulden, ut de giestlicke caemer t’ elliker tijden te 
ontrichten. 

 

 

90. Den 12 Martij Anno 1625, fol.10. 

Op de requeste van Marriken Andrisen die naegelatene weduwe van zaelige Mr. Laurens 

Huberts de Fonteine. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen die suppliante met het halff faer 

tractements, in het welcke haer zaelige man overleeden is. 

 

 

91. Eodem die [12 Martij 1625], fol.10. 

Op de requeste van Arent to Boekop ende Jochem van Ingen, versoeckende van hare 

momberschap over Juffrou van Middachten ende hare borchtocht over het sterfhuijs van 

zaelige Averenck ontslaegen te worden. 

Was geapost: De supplianten worden nae datt sij hare rekeninge sullen hebben gedaen 

van hare in desen gementionierde momberschap en borchtocht ontslaegen ende gevrijet. 

 

 

92. Den 22 Martii Anno 1625, fol.10vo. 

Wort Roelof Janssen constapel in de Cuinre begunstiget met tijn carels guldens, welcke ut de 

giestelike caemer door den rentemeijster Starcke utgekeret sullen worden, ende bij den 

camener Vene wederom worden in rekenschap gebracht. 

 

 

93. Eodem die [22 Martii 1625], fol.10vo. 

Op die requeste van Janneke Jansen, naegelatene weduwe van zaelige Olef Timmerman, 

versoeckende subsidium in haer groot noot. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijff en twintich golt 

guldens eens, ut die camer der Ecclesiastique goederen van die E: Veene in twee termijnen te 

ontfangen als te weeten 12 ½ goltgulden op toecompstige Passchen, ander die resterende  

12 ½ op Joannis. 

 

 

94. Den 24
ste

 Martij Anno 1625, fol.10vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt die Ed. Hardenberch belastet aen Mr. Jan Uuerwercker wegen  
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sijn overschott te ontrichten hondert carels gulden. 

 

 

95. Den 26
ste

 Martij Anno 1625, fol.10vo. 

Heeft die Ed. magistraet die weduwe Cuijpers ut mededoegenheit wegen haere geledene 

schade aen een stucke wijns met het ophissen van die crane is geschiet doorch haer diners 

nochtans het gecauseert toegelecht hondert carels gulden, welcke penningen die  

E: Hardenberch uut sijn overschott uuit laste van die magistraet betaelt heeft. 

 

 

96. Den 26 Martij Anno 1625, fol.10vo. 

Opte requeste van Derk Holterman ende zijn huijsvrouw voirstellende dat zij verstaen die 

magistraet voirhebbens zijn een werckhuis van wullen laeckenen op te richten ende die junge 

jueget aldaer to werk gestelt sullen worden weshalven sije oetmoetmoedich versuucken met 

het bijnnen vaders ende moederschap versien tho muegen worden, als welwetende met 

kijnderen deuchtlincken omb tho gaen ende tho regiren als ook met beesten omb tho gaen, als 

van junges op daer tho gewent. 

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

ende hetselve geexmineert hebbende, hebbende haer Ed. den suppliant Derck Holterman 

angenoemen hem bij desen tot wederseggen van haer Ed. tot bijnnen vader int werkhuis van 

wullen.  

 

 

97. Eodem die [26 Martij 1625], fol.11. 

Voortz hebben haer Ed. opte angevenen van eenige nabuiren van zaelige Peter Stuivesantz 

weduwe seer miserabelick ande sieckte den peste liggende goetgevonden, den E: Johan Vene 

haere mede Raedes frundt tho ordonnieren vuir sijn E: ontfanck thot haere onderstant, ende tot 

behulp van haer swaricheit tho tellen een golden pont vlems. 

 

 

98. Den 12 Maii Anno 1625, fol.11. 

Op de requeste van Meijster Anthonis Calsbeeck schoelmeijster, versoeckende verbeteringe 

van sijne gagie. 

Was geapost: Den suppliant wort sijn gagie ofte iaerlicxe tractement verbetert met vijf 

en twintich carels gulden, sonder datt hetselve in consequentie getrocken sal worden. 

 

 

99. Eodem die [12 Maii 1625], fol.11. 

Opte avergegevene requeste van Janneken int Sieckenhuis versuickende remboursement van 

eenen twijntich carels gulden, 3 stuivers voor verpleginge van een siecken knecht ende 

vrouwen, als mede vant begraven van eenen knecht haestich in de poorte doot gebleven, wort 

den E: Johan Jacobs Vene geordonneert vant sijn E: ontfanck deselve penningen ande 

weduwe tho bethalen. 

 

 

100. Eodem die [12 Maii 1625], fol.11. 

Lambert Jans  gewesene meijer op Soeveningen worden tot verseth van zijne gedaene  

oirgten tho gelecht vijff ende twijntich golt gulden die hij an zijne leste jaerhuirdes 

Camere van een E: Marten Albartz sal hebben tho corten. 
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101. Eodem die [12 Maii 1625], fol.11. 

Ariaen Geertssen wort op sijn versoeck begunstiget met de wooninge vant huijsken int 

Agneten cloester daer broer Peter Celmonnick plachte in te wonen. 

 

 

102. Eodem die [12 Maii 1625], fol.11vo. 

Op die requeste van Reintien Stams, versoeckende eenige subsidium in haer soeberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met een alimentatie van 

veerthijn carels gulden eens, uuit die camer der Ecclesiastique goederen van die E: Veene te 

ontfangen. 

 

 

103. Eodem die [12 Maii 1625], fol.11vo. 

Op die requeste van Cornelis Bene ende Willem Hermsen Reuse als momberen over Jan 

Lousen, die soene van Louwe Jansen ende Willemtgen Jansen, versoeckende dat die  

E: magistraet, haer gelive te authoriseren om tot profijt haerer plecht kint te moegen 

vercoopen, seecker parcelgen landes in de heerlijckheit Cuijnder gelegen, twelcke jaerlicx 

maer te huijre doet 4 gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt Schepenen ende Raedt authoriseren die  

supplianten, dat sij tot profijt haerer plecht kint, op het duirste des voorschreven kindes 

voorschreven lant sullen moegen vercoopen, ende die penningen daer van procedeerende op 

wisse onderpande wederomme beleggen. 

 

 

104. Eodem die [12 Maii 1625], fol.11vo. 

Op die requeste van Francque  Claesen Schluiter, versoeckende dat die Ed. magistraet hem 

gelive te consenteeren, om te moegen aen ymant anders over te doene alsodanige 32 gresen 

landes, anden Somerdijck gelegen, om te weiden, als bij hem in de laeste verpachtinge der 

Ecclesiastique goederen gehuijrt sijn, blyvende evenwel hij Sluiter principael ende vast voor 

die pacht penningen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordeeren den suppliant syn petitie, mits dat hij 

principael ende vast voor die pacht penningen sal blyven. 

 

 

105. Eodem die [12 Maii 1625], fol.12. 

Op die requeste van die erffgenamen van zaelige Hans Mulert, versoeckende te moegen sub 

cautione uuit den E: gerichte te sullen moegen te lichte, alsoe danige eerste paeye van die 

vercofte brouwerie, als Gijsbert van Bronckhorst overboodich is in den gerichte te 

consigneeren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren al noch in conformite van haer  

E: voor desen affgegevene decret, dat die penningen van die vercoofte brouwerie in den 

gerichte sullen geconsigneert worden, op dat die erffgenamen van zaelige Mr. Thomas 

Beerentsen haere actien daer op moegen institueeren, concedeeren immidels dien erffgenamen 

van Hans Mulert, dat sij die penningen sub cautione uuit den Ed. gerichte sullen moegen 

lichten. 

 

 

106. Eodem die [12 Maii 1625], fol.12. 

Op die requeste van die E: Engbert Clasen, versoeckende dat hij syn neven Gerrijt Engbertsen  

clederen uuit den desolaeten boedel van zaelige Jan Joosten soude moegen lichten ende in sijn  
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bewaernisse houden, tot naerder ordonnantie van dien Ed. magistraet. 

Was geapost: Suppliant sal sijn zaelige soonts soonts clederen onder cautie moegen 

lichten, mits dat van die voorschreven clederen goede annotatie gehouden worden.. 

 

 

107. Anno 1625, een 1 Junij, fol.12. 

Heeft die Ed. magistraet die E: camenaer Hardenberch geordonnert uuit syn overschott van 

anno 1623 te doen maecken eenige linnen laecken voort sieckenhuijs. 

 

 

108. Eodem die [1 Junij 1625], fol.12. 

Op de requeste vande weduwe Cathalina  Pletincks, versoeckende subsidie tot betaelinge 

haers zoons zaelige Drs. Emanuelis Pletincks  nagelatene schulden. 

Was geapost: Suppliante wort om hijrinne verhaelde en andere reden ut mede 

gedogentheijt gratieuselick begunstiget met de summe van hondert carels gulden eens, ut de 

giestlike caemer bij den E: Borgemeijster Rutenborch ut te keren ende te betaelen. Actum den 

4 Junii anno 1625. 

 

 

109. Den 7 Junii Anno 1625, fol.12vo. 

Is met consent ende eenparige kennisse van een eersaeme Raedt de bagijne Rijckze sess 

goltgulden, ende bagijne Magdalienken twaelf goltgulden voor dit iaer toegestaen, so ut de 

kaemer van Burgemeijster Jan Vene betaelt sullen worden. 

 

 

110. Den 20 Junii Anno 1625, fol.12vo. 

Is geresolvert, dat zaelige Jan Hendricksens beijde zonen Jan Derckzen ende Jan Jansen sullen 

mogen continueren in de huiriaren, die haer zaelige vaeder voorschreven noch an het goet tot 

Uterwijck gelegen, ende tot de Ecclesiastique goederen behorende; was hebbende. Ende heeft 

dien volgents Jan Baertsz voor de iaerlicxe pachtpenningen sich als principale ingelaten, ende 

deselve als sijn eijgen schult belooft te betaelen, an wien Werner Berentss ende Bartelt Janss 

haer wederomme tot waerborgen hebben gestelt. 

 

 

111 Eodem die [20 Junii 1625], fol.12vo. 

  Copia: 

Edele, erentveste, hooch geleerde, vroeme, wijse zeer voorsienige heeren, Burgermeisteren, 

Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Remonstriert U Ed. gantz demoedelick ende mit schuldige reverentie Henrick Jacops 

Schipper, geboeren burger deser Stadt ende soene van Marrigen Dijssels, hoe dat suppliants 

suster Aeltgen Jacobs bijnnen die Coenincklijcke Stadt van Dantzich sonder lijves erven inde 

Heere is gestorven, naelatende tot haeren eenichste ende universele erffgenaeme den 

voorscheven schipper Henrick Jacops, ende volgentz versoeckende als dat suppliant omb die 

nalatenschap zijnes verstorvenen gemelten suster in hooch gedachte Stadt Dantzich  

‘t adierenen ende tho lichten uuit handen, van Goesen Gortzen zijnes susters gewesende 

eheman sich derwertz heft nae die coustumen ende rechten, aldaer bevonden, dat hem die 

vervallene erffnis importierende vijerhondert ende dartich carels gulden, 20 stuivers, ijder 

nijet en can gevolget worden, ehr ende to bevorens hij daervoor, den E: Gerichte de moegen 

Coeninglicke Stadt voorschreven fideiuse ofte Burge hebbe gestelt gelike cautie soe nu de 

suppliant sunste alhijre sufficient genoch zijnde haer ter plaegen nijet en weet to prestieren, 
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ende bij gebreeke deselver, sijne recht ende susterlicke haerediteit solde moeten verlaeten, 

derhalven dat die suppliant wort genootdinget zijne uuitterste refuge tot u Ed. dies aengaende 

te neemen. Biddende gans oitmoedelicken E: gelivende doch gunstelicken, haer Ed: 

authoriteit ende cautie ande Conniglicke Stadt Dantzich voor hem suppliant te interpoundigen 

mit eene favorable besegelde acte van burgtal ten sijne suppliant middels u Ed. gratie ende 

voorshant alsoe anhet sijne moechte geraecken ende onbemoijert zijne susterlicke 

naelatenschap becomen. Zijnde willich an u Ed. daervan weder tot een waerburge  

Goert Goickens  ende Marrigen Dissels to stellen dat u Ed. wegen dese versochte 

nootwendige interventie ende borcgtochte ten allen tijden  vrij ende schaedeloos muegt 

geholden worden, in cas van evectie die doch hijer an zijne die suppliant, als gaende nijemant 

voor hem opte maede zijnde ’t nijet ende sal staen te verwachten. Ende offereert suppliant is 

angetoegene verhoepte welvaeringe, een bijgaende concept soe ende als die acte wel diende te 

wesen, uut gratie geproponeert zoe zije hem suppliant soude aldaer connen  strecken ende der 

oirsaken als halven bijnnen de Stadt van Dantzich ingestelt nae der stil aldaer gebruickelicken 

Sulx doende: 

Op dit voorschreven versuick is den suppliant Henrick Jacobs Schijpper acte in forma, als 

hijerbij avergelevert, verleent waerinne die magistraet die  Stadt Campen haer burge voor den 

suppliant ande magistraet der Coeninglicke Stadt Dantzich voor alle naemaninge wegen des 

suppliantz bavenverhaelte susterlicke erffnisse vallen soude moegen, geconstituert mitz dat 

suppliant wederom tho stellen ande magistraet geholden sal sijn. 

 

Den [leeg] Junij Anno 1625, fol.13. 

Heft desem volgentz Henrick Jacobs ande magistraet van dese haere voorscheven cautie 

wederom tot waerburgen gestelt, Goert Goijkens ende zijn huijsvrouwen die welcke inden 

gerichte tegenwoirdich zijnde sodane waerborche tho stellen an de magistraet geholden sal. 

Coram: Albart Hoff, Reijner Hermsen 

 

 

112. 25 Junij Anno 1625, fol.13vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert ende geordonnert dat die camener Hardenberch, 

uuit sijn overschott van anno 1623, aen Jan Caerler uuirwercker betaelen sal, een somma van 

dree hondert vijftich gulden, soe die voorschreven uuirwercker per reste noch is 

competerende, wegen het maecken van het Boven uuirwerck, als mede van het repareren ende 

herstellen van het Broeder uuirwerck. Ock mede noch uuit sijn overschott te betaelen aen 

Roeloff Vos alsodanige 42  gulden, als meester Jan Uuirwerker aldaer verteert heeft, 

reparerende het Broder uuirwerck. 

 

 

113. Den 30 Junij Anno 1625, fol.13vo. 

Heeft die E: Hardenberch, als dijckgreve van Maestebroeck geproponeert ende ende 

voorgestelt, off nijet noodich dat die volleschouwe, die welcke nu eerst dachts behoort te 

geschieden; noch eenigen tijt  gedifferert werde, doorch dien dien die huisluiden, bij dese 

droevige gelegentheit van dien seer geoccupeert sijn int heijen, ende over sulcx tegen den 

aenbestemden dach, haer dijcken niet wel connen veerdich hebben, waerover dan die  

Ed. magistraet goetgevonden heeft, ande den ambestemden schouwdach gedifferert, ende sal 

oversulcx doorch den heer dijckgreve den vollenschouw gereden ende gedaen worden, op den 

eersten dach des  toecompstigen maents Augusti. 

 

 

114. Den 2 Julij Anno 1625, fol.14. 
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Hebben Schepenen ende Raedt die E: Tonijs Steenberch ende Gijsbert Hermsen  

geauthoriseert tot momberen over zaelige Roelof Steenberchs onmondige soontken, ende 

heeft demnae haer erfgenaem opt versoeck der voorschreven momberen geconcedeert dat sij 

het erffhuijs van den voorschreven zaelige Steenberch sub beneficio inventarij sullen moegen 

aenveerden. 

 

 

115. Den 29 Julii Anno 1625, fol.14. 

Op de requeste van Catharina Pletings weduwe ut aldaer verhaelde oirsaecken oethmoedelick 

versoeckende, datt haer mach vergunnet worden sub beneficio inventarii niet allene inquisitie 

te mogen doen over hares zaelige zoons Doctoris Pletings nagelatene schulden, maer oick so 

het doenlick is, met den schuldenaren te accorderen. 

Was geapost: De suppliante wort in dit haer versoeck verhoort ende geadmitteert, 

consenterende een eersaeme Raedt, datt sulcx sub beneficio inventarii sal mogen geschieden. 

Actum den 19 Julii Anno 1625. 

 

 

116. Den 28 Julij Anno 1625, fol.14. 

Hebben de deputati: Sinodes een subsidium van die Ed. magistraet versoecht, tot opbouwinge 

der vervallene kercke van Blanckenham, geresolvert ende selvige deputatic geconsenteert een 

subsidium van hondert carels gulden tot opbouinge der vervallene kercke van Blanckenham 

geresolvert ende de selvige deputatic geconsenteert een subsidium van hondert carels gulden 

tot opbouwinge der voorschreven kercken, ten ontrichten ende te betaelen doorch den 

caemener der Ecclesiastique goederen, so wanner men doende is met die opbouwinge der 

voorschreven kercke. 

 

 

117. Den 28 Julij Anno 1625, fol.14vo. 

Op de requeste van Willem Herms Polss als man ende monber van sijn huisvrouwe Evertien 

Jans, Jan Gerrijts voor hem selven ende Hendrick Geerts, als man ende monber van zijn 

huisvrouwe Haesken Jans, als tot Vollenhoe wonachtich, oegmoedelick versoeckende, datter 

curatoren mogen worden geordineret, dien die metter doot bij Alijt Jans ontruimde goederen 

giene utbesundert, onder behoirlicke inventaris mogen overgeven worden, om deselve na 

behoir te administreren ende waer te nemen tott behoef ende profijt van den genen, die daer 

toe als dan de naeste bevonden mogen worden. 

Was geapost: Worden in gevolch van dese requeste tot curatoren geordinere de  

E: Rijckmannus Wolphii Licentiaris. ende Aelt Berents, die oick alrede naderhandt de 

curatele vorschreven hebben geaccepteret ende angenomen. 

 

 

118. Den 30
ste

 Julij Anno 1625, fol.14vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolvert dat de curateuren van den desolaten boedel van 

zaelige Jan Joesten ende desselfs kinderen sal aengesecht worden, dat sije alsodanige 

penningen, als noch staen t’ ontfangen van den vercooften inboelden van den voorschreven 
sterffhuisen, sullen sien inte voerderen, mede geresolvert, dat rekenschap sal gedaen worden, 

aen den voorschreven curateuren wegen die vercoofte beesten bij den E: Gerichte van die 

voorscreven zaelige Jan Joesten ende desselven kinden. 
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119. Eodem die [30 Julij 1625], fol.14vo. 

Op die requeste van Aert Aerentsen tot Grafhorst, versoeckende remissie van eenige jaeren  

verloopen rente van dree goltgulden des iaers, soe die camener der Ecclesiastique guederen 

uuit sijn hoff streckende is hebbende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant sijn achterstedicheit tot 

den iaere 1624 toe, mits dat hij van henvorder sonder faulte die iaelickse rente voldoe ende 

betaele. 

 

 

120. Eodem die [30 Julij 1625], fol.15. 

Op die requeste van Mattgen Sasse weduwe van Tomas Aerentsen Baecker, versoeckende 

gans otmoedelick een jaerlickse alimentatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met een alimentatie van 

vijff en twintich goltgulden des iaers, in vier termijnen, uuit die camer de Ecclesiastique 

goederen te ontfangen, waervan het eerste termijn op verleden Joannis verschenen sal wesen. 

 

 

121. Den 1 Augusti Anno 1625, fol.15. 

Op de requeste van Anne Janszen de tegenwoordige huisvrouwe van Hendrick Wessels toe 

Raelte, oetmoedelick versoeckende dewile sij ende haer zaelige eheman mennige iaeren het 

landt toe Raelte gelegen ende onder het Boven Convent gehorende in pachte gehadt heeft, datt 

derwegen een Eersaeme Raedt wille believen t’ selve vornoemte landt ut den opslach te houde 
ende hun datselve weder ut de handt te verhuiren. 

Was geapost: Worden de heren Caemeners vande Ecclesiastique goederen met desen 

geauthorizeret om den supplianten dit alhijr gementionierde goet ten meesten profijt van de 

vornoemte Ecclesiastique kaemer te mogen inde huire verlengen. 

 

 

122. Den 2 Augusti Anno 1625, fol.15. 

Op de requeste van Willem van Nijvelt, seer demoedeliken biddende ende versoeckende hem 

te willen gelieven te pardomeren die interdictie (welcke in libro causarum in dato vanden 10 

februarii deses iaers te ervinden is) op te geven ende te consentieren, dat hij weder inkonnen 

mochte ende sijnen dienst waer nemen. Biddende daerom oick hartelick ende met de uterste 

demoedt de overolde moeder Aeltien Berents, sijns suppliants huisvrouwe een olde borgers 

dochter deser Stadt, met vier onnosele kinderen. 

Was geapost: Suppliant wort ut gratie ende medelijdentheit om reden hijrinne verhaelt, 

daertoe bewegende geconsenteret wederomme in onse Stadt ende Stadtsvrijheijt als een 

militaire persone ofte krijchsman in te komen ende so lange de compagnie aldaer garnizoen 

voert houden, in sulcker gestalt te verblijven: sonder dat het hem dan noch vrij sal staen  enige 

wijnen ofte bieren als harbargier te tappen ofte enige vreemde gasten te logeren. 

 

 

123. Eodem die [2 Augusti 1625], fol.15vo. 

  Copia. 

Ande Edele Eerentfeste, wolgeleerde, wijse, voersichtige ende seer discreete heeren 

Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen mijn gebiedende heeren. 

Remonstereert mit behoorlijcke reverentie in aller ootmoet u Ed. gehoorsame dienaer 

Abraham van Herdenberch, welcker gestalt hij bevindt dat hij nae het affsterven sijner zaelige 

huijsvrouwe mit sijne kinderen in werckelijcke lasten ende swaericheit van schulden is 

sittende gebleven, welcke procedeeren ende hercomen van saecken opgenomene penningen, 
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als andere lopende schulden, soe sijner kijnderen moeder ten meerendeele voor sijner tijt ende 

in haren weduwen staet durch het aencoopen van een seecker huijs, als daer aen gedaene 

reparatie ende so voorts andersints gemaeckt, van welce huijs als noch van eenige andere 

parceelen van goederen den suppliant geen drie gulden van t’ hondert jaerlijcx can profiteren 

waervan hij tegens sesse ten hondert ter interesse betalen moet, ende over sulcx geruim de 

helffte iaerlicx ten achteren is gaende, oock mede geconsidereert dat noch eene seeckere 

pandtschap van 118 daler capitale somme op haer andeel erffs ende goets is staende, waer van 

den pantholder iaerlijcx de helfte meerder dan gebuerlijcks interesse is treckende, twelcke dit 

dan alles tot merckelijcke schade der onmondiger kinderen tendeert, ende dewijle dan den 

suppliant geen andere middelen voorsiet, om van sijne last ende swaricheit ontleedicht te 

worden, ende goede luijden te voldoen, welck hem ten deele om betalinge seer molesteeren 

oock bij ontstentenisse hem mit middelen van rechte daer toe willen constringeeren. 

Is derwegen den suppliant genootdringet u Ed. als sijne gebuerlijcke overicheit ende als 

overmomberen ende voorstanders der onmundige onder wiens gebiet ende protectie hij 

resideert, oversulcx mit ootmoedige bede aen te roepen, dat u Ed. gelieven wolde dese saecke 

goetlijck te pondereeren, ende den suppliant te consenteeren ende volgents oock te 

authoriseeren, dat hij van de goederen waer van hem noch sijne kinderen geen voerdeel te 

verwachten staet, gemerckt dat daer onder twee parceeltgens van heeren goederen sijn welcke 

bij affsterven sijner kinderen niet op den supliant haren vader succederen connen, noch het 

een kint opt andere can erven, ten meesten profite sijner kinderen solde moegen vercoopen, 

voor soe veele ende niet meer, als hij alleenlijck tot de afflossinge vande pantschap quijtinge 

van rente ende tot betalinge van schulden mocht van noode sijn, sulcx alles mit erkentenisse 

vanden E: Gerichte offte den officeer daer onder de goederen gelegen binnen conformiden   

ende artickel int 29 capittel der gereformeerden lantrechts van Veluwen. Belooft der wegen 

oock den suppliant van den ontfanck der penningen, ende uuit gift der selven goede pertinente 

register ende anteeckeninge daer aff te holden, daer mede sijne kinderen tot allen tijden goet 

bewijs reeckeninge ende reliqua sal connen werden gedaen, twelcke doende sal der 

onmondige saecke gevordert ende den suppliant een sonderlinge gunst geschieden. 

Verwachtende hier op van u Ed. een favorabel antwort. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant die schulden, nae luijt 

sijner supplicatie voldoe ende betaele, ende wes als dan overensich sal bevonden worden, 

sullen tot profijt ter sijnen suppliants kinderen geinploiert ende aengewendet worden, 

regulerende sich voorts nae den inholt sijnen supplicatie, Actum Campis den 20 Augusti 

1625. 

 

 

124. Den 20
ste

 Augusti Anno 1625, fol.16vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt die E: Johan Veene als camener der Ecclesiastique goederen 

geordonnert te betaelen an Peter van Wijringen boeckvercooper, die somme van 16 gulden, 16 

stuivers hercomende van eenige boecken als oock mede eenich pampier, soe bij die  

E: Indijckx soontken, deser Stadts Alumniveis sijnde gehaelt is. 

 

 

125. Den 20 Augusti Anno 1625, fol.17. 

Op de requeste van Janneken ende Swaentken Alberts nagelatene dochteren vanden Vendrich 

Jongbloet, waerinne sij versochten, datt Thomas de Bonth mochte worden gelastet ende 

geordineret als curator ad lites om hare saecke, so sij tot Lewaerden voor den E: krijchsraedt 

te expedieren hadden, te verrichten. 

Was geapost: Thomas de Bonth wort bij Schepen ende Raedt tott dese versochte  

curatele ad lites met deser geauthorizeret, ende heeft sijn live deselve vornoemte curatele oick  
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angenomen. 

 

126. Den 27
ste

 Augusti Anno 1625, fol.17. 

Opt versoeck van die E: Tonijs Steenberch ende Gijsbert Hermsen als momberen over zaelige 

Roeloff Steenberchs soontken, ende als geauthoriseerde curatoren van des voorschreven 

zaelige Roeloff Steenberchs boedel, versoeckende te moegen tot profijt der samtlijcke 

creditoren te distraheren ende vercoopen der voorschreven zaelige Roloff Steenberch 

nagelatene goederen, geconsertert te moegen ten overstaen van een gerichts dinaer der 

voorschreven zalige Roeloff Steenberchs goederen, distraheeren ende vercoopen holdende 

goede annotatie der selver goederen om verleninge ende reliqua daer van te doene. 

 

 

127. Den 30 Augusti Anno 1625, fol.17. 

Op de requeste van Abraham Egberts met sijn ander drie suster ende gebroeder (t’ samene 
kinderen van zaelige Egbert Dercks) reverentelick versoeckende onder het beneficie van 

inventaris het erfhuis van haer vorschreven supplianten vaeder Egbert Dircks zaeliger te 

mogen anvatten. 

Was geapost: Supplianten wort haer versoeck bij Schepenen ende Raedt geaccordeert 

ende geconsenteret, mits datt dannoch deselve inventarizatie bij een gerichts dienaer ten 

overstaen mede van meijster Jan Zaell en ene vande principaelste crediteuren des 

gementionierde sterfhuis geschiede. Actum in Senatu 30 Augusti Anno 1625. 

 

 

128. Den irsten [1] Septembris Anno 1625, fol.17vo. 

Zijnen Johan Cock vermitz zijnen notoiren armoet ende zijnes swackheit geaccordiert thijen 

goltgulden eens, uuit die geestlicke Camer vande Ecclesiastique guederen bij den E: Johan 

Louwsen tho bethalen. 

 

 

129. Den 6 Septembris 1625, fol.17vo. 

Vermitz des voorschreven weduwes lijves swackheit, wort die selve begunstiget extraordinari 

met thijen goltgulden eens, met thijen goltguldens eens, vanden E: Johan Louwsen, als 

camener inder tijt vande  Ecclesiastique guederen deser Stadt t’ontfangen. 
[ in marge: Herman van der Witz weduwe] 

 

 

130. Eodem die [6 Septembris 1625], fol.17vo. 

Wort begunstiget extraordinarie, vangelicken vande camener inder tijt den E: Johan Louwsen 

t’ ontfangen. 
[in marge: Lauwerens Holtz weduwe. 

 

 

131. Den 8 Septembris Anno 1625, fol.17vo. 

Die naeste bloetz verwanten van Niesgen Jans is op haer versuick, geaccordiert ende toe 

gestaen, die mueble guederen ende haer tho participaelen ende tho verdelen. 

 

 

132. Jovis [Donderdag] den 22 Septembris Anno 1625, fol.17vo. 

Op de requeste van Jan  Lastman ende Jan Govertszen, oom ende momberen over de drie  

onmundige kinderen van zaelige Jacob Lastman, om aldaer verhaelde reden versoeckende  
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octroy ende consent, om der vorschreven drie onmundige kinderen olderlike huis, op de 

Geerstrate vander Aa op den hoeck gelegen, ten meesten oirbaer der vorschreven hare 

onmundige pleechkinderen te mogen verkopen. 

Was geapost: Supplianten in hare qualiteit, wort haer versoeck hijrinne verhaelt, bij 

Schepen ende Raedt geaccorderet ende geconsenteret. 

 

 

133. Den 1 Octobris Anno 1625, fol.17vo. 

Op de requeste  van Magdalee Stoffels conventuale. 

Was geapost: Borgemeijsteren, Schepen ende Raedt augmenteren ende vermeerderen 

der suppliantinnen iaerlicxe tractament, met vijf en twintich carels gulden iaerlicx. 

 

 

134. Eodem die [1 Octobris 1625], fol.17vo. 

Op de requeste van Arent Brandt. 

Was geapost: Den suppliant wort geaccorderet de vornoemte goederen van Sijmon 

Jacobs Buisgen ten overstaen van een gerichtsdienaer te mogen inventarizeren ende te doen 

verkopen, ende de penningen daervan in des gerichtes handen te consigneren, ten einde als 

dan bij de crediteuren daerop t’ sij in preferentie ofte concurentie geprocederet moge worden. 
Belangende het andere punct, wort den suppliant oick geconsenteret een anderen meijerman 

in des vorzchreven verlopenen Buisgens plaetze geduirende de huiriaren te stellen, mits dat 

dannoch deselve vornoemte borgen ende hij supliant sampt ende elck int besunder voor de 

beloofde pachtpenningen borge sullen sijn ende verbonden blijven. 

 

 

135. Eodem die [1 Octobris 1625], fol.18. 

Op de requeste vande weduwe ende kinderen van zaelige Willem Claeszen, versoeckende in 

plaetze van zaelige Meijster Sweer tott een monber wederom te mogen hebben meijster 

Sijmen Wieldreijer. 

Was geapost: Sijmon Janszen Wielmaecker wort met desen geauthorizeret tot een 

medemonber over de nagelatene kinderen van zaelige Willem Claeszen, om deselve ad 

ministratie te bedienen ende voorts alles te doene, t’gene een goet monber te doen toebehoirt. 
Actum den 1 Octobris 1625. 

 

 

136. Den 8 Octobris Anno 1625, fol.18. 

De weduwe van zaelige Meijster Gerrijt de Schilder, hebbende drie kleijne kinderen, wort 

gunsteliken ut medelidentheit van Schepen ende Raedt begiftiget met de summe van 25 carels 

gulden eens in twee gelijcke terminen te betaelen, nemtlich hen ene nu voorts ende het ander 

op eerst kompstige kersmisse ende sullen deselve penningen ut de giestlike kaemer van 

borgemeijster Jan Lousen ontrichtet worden. 

 

 

137. Eodem die [8 Octobris 1625], fol.18. 

Borgemeijster Jan Lousen wordt geordineret ut sijn kaemer te betaelen an den glaesemaecker 

het gelt van sodanich glas, als Joncker Johan van Haeften met believent van een Eersaeme 

Raedt op de naeme ende met het wapen van de Stadt van Campen op sijn huis te Puttenstein 

heeft doen setten. 
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138. Eodem die [8 Octobris 1625], fol.18. 

Borgemeijster Arent van den Rutenberch wort geordineret ut sijn E: Kaemer an Evert 

Rijnvisch wegen het afsetten ofte beschilderen ende vergulden des orgels in de 

Broerenkercke, te betalen ende ut te keren de summe van hondert ende acht carels gulden, 

daermede dan t’ selve is betaelt. 
 

 

139. Den 15 Octobris Anno 1625, fol.18. 

Op de requeste van Hermen Denijss ende Gerrijt Meusien als momberen over zaelige Ude 

Janss dochterken ende Tonnijs Hendricx als man ende momber sijner huisvrouwe Udeken 

Janss, versoeckende die clederen die in des voorschreven Ude Janss sterffhuis waer sij oock 

noch overich sijn ende tot verquadinge liggen, tot betaelinge eenige crediteuren te mogen 

verkopen. 

Was geapost: Supplianten wordt dit haer voorschreven versoeck bij Schepen ende 

Raedt geaccordeert ende geconsenteert, mits dannoch, datt sij supplianten van alles sullen 

holden goede annotatie ende antieckeninge. 

 

 

140. Eodem die [15 Octobris 1625], fol.18vo. 

Op de requeste van Jan Cock ende Webbe Jans, versoeckende eenich versett wegen het 

verplegen voor den tijt vijf weecken van zaelige Jan Jacobs soentgen. 

Was geapost: Supplianten sullen haer vervoegen bij die E: Jan Louwsen ende Jan 

Jacobsen als Cameners der Ecclesiastique goederen die welcke supplianten nae behooren 

sullen contenteren. 

 

 

141. Eodem die [15 Octobris 1625], fol.18vo. 

Op die requeste van Gerrit Berents olt 8 jaeren, naegelatene soentgen van zaelige Berent 

Gerrits muntengeselle, ende in sijn leven geweesen Burger deser Stadt, versoeckende gants 

otmoedelick met deser Stadts weeshuis begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen het soentgen van zaelige Berent 

Gerrits met deser Stadts weeshuis, mets daer inbrengende al sijn goederen, ende comen hijr 

op bij den buiten vaeder. 

 

 

142. Den 22 Octobris Anno 1625, fol.19. 

Op de requeste van Gerrijt van Telingen met sijn adherenten erfgenaemen van zaelige vrou 

van Telingen haer samptliker moeder, versoeckende datt Albert van der Hell en Reiner 

Ganseneb gnt. Tengenaegel de iongere (die onder andere personen mede daertoe in de 

voorschreven requeste waren genomineret) in plaetze van haren absenten broeder Jacob van 

Telingen geauthorizeret mogen worden, om het vorszchreven sterfhuis van haer vorszchreven 

supplianten moeder te scheijden. 

Was geapost: Borgemeijsteren, Schepen ende Raedt authorizeren met desen den  

E: Albert van der Hell ende den oick E: Reijner Gansneb gnt. Tengenaegel de iongere, omt int 

scheijden des gementionierde sterfhuises de persoon vanden absenten Jacob van Telingen te 

repraesenteren, ende desselven plaetze te bekleden, ende de goederen so ut het vornoemte 

sterfhuis hem te diele mochten vallen, ten besten oirbaer ende profijt van den vorszchreven 

Jacob van Telingen tott sijn kompste te bedienen ende te bewaeren. 
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143. Eodem die [22 Octobris 1625], fol.19. 

Op de requeste vande E: Philibert de Wolffs versoeckende dat over de nagelatene twe 

kinderen van zaelige Lucas van Telingen ende desselven ehelike huisvrouwe geprocreeret tot 

monberen mogen gestelt ende geauthorizeret worden die E: Helmich de Wolffs ende die  

E: Hendrick toe Boeckop. 

Was geapost: De E: Hendrick te Boeckop ende die E: Helmich de Wolffs worden 

geauthorizeret om de monberschap over de nagelatene kinderen van zaelige Lucas van 

Telingen, ende sullen daerop komen bij de borgemeijsteren inder tijt. 

 

 

144. Eodem die [22 Octobris 1625], fol.19. 

Op de requeste van Arent Jacobs tott Gennemuiden, versoeckende erbiedentliken, datt haer 

eersame om enige aldaer verhaelde reden ut compassie wille believen hem suppliant an sijne 

iaerlicxe pacht, so hij geeft van sekere achte halve mergen landes, gratieuse verminderinge te 

doen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt remitteren den suppliant van sijne pacht, so hij ter 

summe van 50 goltgulden belooft heeft iaerlicx te betaelen, ende doen deselve om reden 

diminueren, ende verminderen op de summe van dertich goltgulden die alle iaer hen vorder op 

sij behoirlike tijt sal betaelen. 

 

 

145. Eodem die [22 Octobris 1625], fol.19vo. 

Op de requeste van Jan Matthijszen organist tot Stienwick ende Gerrijt Matthijszen 

gebroederen ende zoons van zaelige Derckien Malers wijsemoer. 

Was geapost: Supplianten wort geaccorderet het sterfhuis van haer zaelige moeder 

onder beneficie van inventaris te mogen antasten, ende deselve goederen in praesentie van een 

gerichtsdienaer te doen inventarizeren, om als dan daerna binnen den tijt van ses weken te 

verklaren, ofte sij supplianten willen erfgenaem sijn ofte niet. 

 

 

146. Eodem die [22 Octobris 1625], fol.19vo. 

Op de requeste van Hendrick Claeszen Stadts Roedendraeger. 

Was in margine voor Apostille geteickent: Supplianten worden de alimentations 

penningen, so hem wegen het verplegen van Gese Claes toegelecht sijn, verbetert ende 

geaugmenteert tot de summe van hondert goltgulden iaerlicx, wesende ider quartael vijf ende 

twintich goltgulden. 

  

 

147. Eodem die [22 Octobris 1625], fol.19vo. 

Op die requeste van Grietgen Toenijs olt 12 jaeren, naegelatene dochter van zaelige Stijne op 

den Burchwal in Teilings behuisinge overleeden, versoeckende wegen haer soeberen staet met 

het nieu werckhuijs begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met het nieu 

werckhuis, mets daer in brengende, alsodanige goederen, als suppliantinne is hebbende ende 

comen hijr op bij den E: Johan Louwsen ende Jan Jacobsen Veene, als oude ende nieuwe 

Cameners der Ecclesiastique goederen. 

 

 

148. Eodem die [22 Octobris 1625], fol.20. 

Op die requeste van Jacob Lambertsen meijerman van den Stuijrhoop, ende desselfs naeburen  
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ende mede meijeren aldaer versoeckende eenich holt tot opmaeckinge van den quaeden, ende 

seer schaedelicken colck bijt voorschreven erve Stuijrhoop gelegen. 

Was geapost: Hebben Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met vier vimme 

holts, twelcke supplianten selffs coopen sullen ende brengent die heeren Cameners van den 

jaere 1625 in rekeninge, ende cortent als dan aen haer pacht pennnigen. 

 
In marge: Den 3 Novembris 1625. Hebben Schepenen ende Raedt Jacob Lambertsen wegen sijn 

onvermoegenheit noch geaccordeert met acht vimmen holt boven de vijer vimme soe hem den 22ste Octobris 1625 sijn 

geaccordeert. 
 

 

149. Den 11
de

 Novembris Anno 1625, fol.20. 

Op die requeste van Jan Matthisen ende Gerrit Matthisen gebroederen ende soons van  zaelige 

Derckien Malers wijsemoeder, versoeckende te moegen ten overstaen van een gerichtsdiener 

die geinventariseerde goederen te vercoopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt concederen supplianten, dat sije die 

geinventariseerde goederen, ten overstaen van een gerichts dinaer sullen moegen veralieneren 

ende vercoopen ende doen demnae reckeninge ende reliqua daer van. 

 

 

150. Den 12 Novembris Anno 1625, fol.20. 

Op de requeste van Jan Janszen backer ende Gerrijt Meuszen slachter, als monberen over 

zaelige Jacob Jacobszen dochter versoeckende consent om het huisraedt ende den inboedel 

van des voorzchreven pleechskindts olderlike sterfhuis tot desselver meesten oirbaer ende 

profijt te mogen verkopen. 

Was geapost: Supplianten wort haer hijrinne verhaelde versoeck geaccorderet, mits datt 

sij daer van goede annotatie sullen holden. Actum den 12 Novembris Anno 1625. 

 

 

151. Eodem die [12 Novembris 1625], fol.20vo. 

Op het versoeck van Mr. Peter Vette uuit name ende van wegen de creditoren van zaelige 

Engbert Dirricksen, ten hoogen bancke voor den E: Gerichte gedaen, versoeckende te moegen 

ten overstaen van heeren hoeftluijden veralieneren ende vercoopen, seecker huijs ende arve 

binnen deser Stadt Campen achter die Nijemuire gelegen, gnt. het Vergulden Posthoorn, soe 

die voorschreven Egbert Dirricksen uit Leeuen toebehoort heeft, geaccordeert indes selven 

versoec, mits dat die penningen soe daer van werden procederen, neffens die penningen so 

algereets van die vercoofte mobilia geprocedeert sijn, inden Gerichte sullen geconsigneert 

worden, opdat demnae die creditoren haer actien daer op moegen institueeren. 

 

 

152. Den 15 Novembris Anno 1625, fol.20vo. 

Op die requeste van Berent Derckzen backer, versoeckende dewijle hij weder in den ehestandt 

treden wert, tot monberen over sijne vijf kinderen te mogen bekomen Peter Hendricks 

boeckdrucker ende Celis Celijs schoenmaecker. 

Was geapost: Dese hijrinne gementionierde Peter Hendricks boeckdrucker ende Celis 

Celijs schoemaecker worden tott de versochte monberschap met desen geauthorizeert ende 

geconfirmeret, ende sullen daerop komen bij den Borgemeisteren inder tijt. 

 

 

153. Eodem die [15 Novembris 1625], fol.20vo. 

Is den Rectori op sijn versoeck geaccordeert een kachelken in de schoele tot behoef der 
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schoelkinderen, t’ welcke door de caemener vande giestlike caemer betaelt sal worden. 
 

 

154. Den 22
ste

 Novembris Anno 1625, fol.21. 

Opt versoeck van Janneken Jans weduwe, van zaelige Olef Timmermans, die selve uuit camer 

van die Ecclesiastique goederen van die E: Johan Louwsen geaccordeert met twee pont groot 

eens. 

 

 

155. Eodem die [22 Novembris 1625], fol.21. 

Schepenen ende Raedt authoriseeren die provisoren van die Buiten kercke, om die galerie van 

die Buiten Toorn te bestedigen. 

 

 

156. Den 29
ste

 Novembris Anno 1625, fol.21. 

Opt de requeste van Jenneken Tijssens respective dochter van zaelige Derrickien Malers, 

versoeckende gans otmodelick het halve jaer tractaments waermede haer zaelige moeder  wort 

begunstiget is geweest. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met het halve jaer 

tractaments, int welcke suppliantinnes moeder is overleden, te ontfangen uuit de camer der 

Ecclesiastique goederen van die E: Vene. 

 

 

157. Eodem die [29 Novembris 1625], fol.21. 

Op die requeste van Jonas Arentsen van Pomeren neffens die hooftluiden ende Gemente toe 

Bronnepe, versoeckende gans oithmoedelicken, dat die voorschreven Jonas Arentsen met het 

wachters ampt toe Brunnepe moege begunstiget worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het wachters ampt 

tot Brunnepe, ende sal hebben te geniten het tractament daer toe staende, mits dat hij geholden 

sal weesen nae te comen t’ geene sijn voergaenders gedaen hebben. 
 

 

158. Eodem die [29 Novembris 1625], fol.21vo. 

Op die requeste van van die E: Johan Sticker unde zijne medeconsorten van wegen Margareta 

Stickers weduwe van zaelige Frederick Amsen ende die vrunden desselffs Fredericx, 

versoeckende het sterffhuis van die voorschreven zaelige Amsich sub beneficio inventarij te 

moegen aenveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in haer versoeck, dat sie 

het sterffhuis van de voorschreven zaelige Amsich sullen moegen sub beneficio inventarij 

aenveerden. 

 

 

159. Eodem die [29 Novembris 1625], fol.21vo. 

Is geresolveret ende goetgevonden datt de beijde kofferen met goet, zaelige luitenant Frans 

van Telingen ende desselven huisvrouwe Aeltien ter Barchorf toebehorende, ende in het 

sterfhuis van zaelige Gaesken Keerskorf weduwe Telincks bevonden ende gerichtelick 

geinventarizeret ende verzegult, inde selve vorige qualiteit ende staet in sequestro ende 

versekerheit sullen gebracht worden ten huise van Joncker Hendrick toe Boekop, ende aldaer 

verblijven ende bewaert worden tot naerdere ordinantie. 
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160. Eodem die [29 Novembris 1625], fol.21vo. 

Den E: Caemener Rutenberch wort met desen geordineret ut het overschot an  

Drm. Nijkovium Medicum wegen sijn E: opbreken te betaelen ende ut te keren de summe van 

hondert Carels guldens. 

 

 

161. Eodem die [29 Novembris 1625], fol.21vo. 

Den E: Caemener Hardenberch wort kracht deses geordineret ut het overschot te betaelen 

alsodame vier hondert carels gulden, als Borgemeijster Vene wegens het opmaecken des 

orgels verschoten heeft. 

 

 

162. Den 1 Decembris Anno 1625, fol.21vo. 

Is de E: Albert Hoff, Borgemeijster in plaetze vanden E: Borgemeister Marten Alberts tot 

commissaris gestelt in saecken vande gemiene crediteuren als resumenten van Simon 

Jacobszen Buissien contra Rotger Everts. 

 

 

163. Eodem die [1 Decembris 1625], fol.21vo. 

Is den E: Caemener Jan Louszen geordineret ut sijn E: kaemer te betaelen ende ut te keren an 

den E: Hieronimum Vogelium predicant tott Hasselt voor een vereringe ende recompens der 

geofferierde boecxkens geintituleret. 

 

 

164. Den 6
de

  Decembris Anno 1625, fol.22. 

Op die requeste van Albert Reijnersen Schaep versoeckende van die Ed. Magistraet met den 

schoeldienst van die Buitenschoele begunstiget te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met den scholdienst 

van die Buitenkercke, ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer eersaeme. 

 

 

165. Eodem die [6 Decembris 1625], fol.22. 

Op de requeste van Abraham van Hardenberch. 

Was geapost: Suppliant wort met den versochten dienst vande schoele ande 

Bovenkercke begunstiget, ende sall daerop komen bij de heren Borgemeijsteren inder tijt. 

 

 

166. Eodem die [6 Decembris 1625], fol.22. 

Op de requeste van Hermen Claeszen voerman, als monber over sijns susters Jutte Claeszens 

vijf onmundige kinderen. 

Was geapost: De vorzchreven Jutte Claess sal hare mobilen tott onderholdinge harer 

kinderen tott ankomenden Meij toe onbespiert vande creditoren mogen beholden, om deselve 

als dan te doen verkopen, ten einde hare vorszchreven kinderen de penningen so haer voor 

haer zaelige vaeder goet  bewesen sijn, daer van mogen bekomen. 

 

 

167. Den 13 Decemb(ris) Anno 1625, fol.22. 

Bijnnen Aeltgen ende Fenneken Jans gesuijsteren vermitz haer hoege olderdom van 60 ende 

70 jaeren begunstiget met veertich carels gulden, in vijer termijnen van deser Stadtz 



Pagina 34 van 187 

gecommittierde totte administratie vande Ecclesiastique guederen tho ontfangen waer van 

kermisse het irste termijn verschijnen sal. 

 

 

168. Eodem die [13 Decembris 1625], fol.22vo. 

Op de requeste van Jacobgen Gerrijts weduwe van zaelige Gerrijt Egberts, versoeckende in de 

plaetze van de overledene monberen wederomme tot monberen over hare kinderen te mogen 

hebben Hermen Goossens ende Jan Claeszen Sluiter. 

Was geapost: De genominierde Hermen Gooszens ende Jan Claeszen Sluiter worden 

tot dese hijrinne gementionierde monberschap met desen geauthorizeret ende sullen deselve 

daerop komen bij de Borgemeijsteren inder tijt. 

 

 

169. Den 14 Decembris Anno 1625, fol.22vo. 

Hebben die E: Helmich de Wolff ende die E: Jan Louszen Borgemeisteren, als bij Schepen 

ende Raedt specialick daertoe geauthorizeret an Hendrick Jacobszen een kleermaecker 

knechtken, om bij denselven het handtwerck te leren, bestaedet in kost ende dranck voor de 

summe van 42 carels gulden iaerlicx, end edaer en boven noch enen Rijcxdaellers eens ende 

voor all an des vorszchreven Hendrick Jacobszens huisvrouwe nu voorts te betaelen. 

 

 

170. Eodem die [14 Decembris 1625], fol.22vo. 

Is den E: Borgemeister Jan Louszen Caemener geordineret het eerste ontfangene termijn 

vande verkopinge vant Roulandt (monterende ter summe van 332 carels gulden xi stuijvers) 

wederom int niuvo gemaeckt werckhuis an te leggen ende tot profite van dien te imploieren. 

 

 

171. Den 15 Decembris Anno 1625, fol.22vo. 

Also enige Gecommittierden der Stadt Waegeningen in de vergaederinge eens eersaeme 

Raedts droeflick te erkennen gaven de groten schaeden ende verderf, dier sij nu onlancx door 

enen merckliken brandt in deselve Stadt hadden bekomen ende geleden; versoeckende over 

sulcx de behulpsame handt ende enich gratieus subsidium, daermede de bedroefde borgeren 

ende ingesetenen enich secours tot reparatie van hare geledenen schaeden mochten erlangen. 

So is t’ selve ter harte genomen sijnde, den E: Borgemeijster ende Caemener Jan Louszen 

geordineret ut sijn Caemer an de vornoemte gecommittierden ter oirsaecke voorszchreven ut 

te keren ende te betaelen de summe van hondert carels gulden eens. 

 

 

172. De 22 Decembris Anno 1625, fol.22vo. 

De weduwe van zaelige Hermen Janszen in de Trompette wort tot subsidie van haer onderholt 

begunstiget  het tractement van een halve daeller des wekes, bedraegende sess ende twintich 

daellers int iaer, dewelcke haer bij quartalen alle vierdel iaers sullen ut de giestlike caemer 

ontrichtet worden, ende sal het eerste quartael daervan verschinen op eerstkompstige 

kersmisse. 

 

 

173. Eodem die [22 Decembris 1625], fol.23. 

Op die requeste van Jacob Jacobs Watts, van Rattlesden in Engelant, versoeckende mit deser 

Stadts burgerschap begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met haer Ed. Stadts  
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Burgerschap, ende come hijr op bij de heeren Burgemeijsteren inder tijt ende de heeren 

Cameners ende voldoe die gerechticheit daer toe staende, mets dat hij daer en boven sal 

geholden wesen, tusschen toecomende pinxteren ende nu, behoorlijcke attestatie, van dat hij 

suppliant acht unde recht geboren sij, die Ed. magistraet alhijr te hande te stellen, ende bij 

ontstentenisse van dien sal hij van sijn Burgerschap ontsteecken weesen. 

 

 

174. Den 31 Decembris Anno 1625, fol.23. 

Op de requeste van die E: Hendrick toe Boeckop ende de E: Helmich de Wolff als verorndte 

monberen over Josina ende Lucretia onmundige kinderkens van wijlen Lucas van Teilingen 

ende Anne van Pothegom, versoeckende datt het haer supplianten monberen georloft mach 

sijn der vorszchreven onmundiger kinderen goederen, als oick mede deselve de den kinderen 

van hare bestemoeder van Pothegom alreets angestorven sijn onder beneficie te 

inventarizeren, om daer ut mede te participeren neffens haere oehmen, wes bevonden kan 

worden haer daervan te competeren op datt sij also des te gevoecheliker daerut mogen 

gealimenteret worden, voor so veer hare substantie kan strecken. 

Was geapost: De EE: supplianten als monberen verhaelt, wort haer hijrinne 

gededucierde ende voorgestelde versoeck om redenen geaccorderet ende geconsenteret, mits 

datt over de acte van inventarizatie een van de meeste crediteuren daer mede bij genomen sal 

worden. 

 

 

175. Eodem die [31 Decembris 1625], fol.23vo. 

Opte requeste van Sijbrant Arentz versuickende eenen subsidie tot sijn nootdruftich onderholt 

vermitz sijn hoochge olderdomb ende zijne huisvrouwe zijnes swackheit. 

Was geapost: Hebben Schepenen ende Raedt denselven beunstiget met thijen goltgulden 

eens, vanden E: Johan Louwsen als Camener ende Gecommittierde totte administratie vande 

Ecclesiastique guederen, t’ ontfangen. 
 

 

176. Den 3 Januarij Anno 1626, fol.23vo. 

Opt versuick voor Lens Herbertz gedaen vermitz sijnen notoire sobere gelegentheit zijnen 

hem bij een echtbare Raedt deser Stadt voor een weldaet tho gelecht veertich carels gulden 

om die selve vanden E: Johan Louwsen als Gecommittierde totte administratie dese Stadtz 

Ecclesiastique guederen te ontfangen. 

 

 

177. Eodem die [3 Januarij 1626], fol.23vo. 

Op de requeste vanden E: Frans Pouwels ende Arent Brandt als monberen van zaelige Jaques 

de Losen voorkinderen, versoeckende neffens Claerken Jacobs de huisvrouwe van Jan Rass 

consent, om een seecker stucke landts, genoemt den Elst, ande Hollantsch acker op 

Campervene gelegen, op hope van meerder profijt te mogen verkopen. 

Was geapost: Supplianten wort ditselve haer versoeck geaccorderet ende geconsenteret, 

mits datt de penningen den onmundigen vorszchreven daervan competerende, wederomme tot 

derselver onmundige kinderen profijte sullen worden angewendet. 

 

 

178. Eodem die [3 Januarij 1626], fol.23vo. 

Is den E: Caemener Jan Louszen geordineret an ten respecte van desselfs onversienlick 

ongeluck ende schaeden, so hij int wercken an de Buiten Toorn bekomen heeft, tot enich 
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subsidie ofte behulp te betaelen ende ut te keren de summe van tijn goltgulden, ut de Giestlike 

kaemer te ontrichten. 

 

 

179. Den 6 Januarii Anno 1626, fol.23vo. 

Op de requeste van Berent Berentzen zweertveger als man ende monber sijner huisvrouwe 

Jenneken Gerrijts, int selve verhaelende, hoe datt bij de goede utspraecke vande EE: heren 

Marten Alberts ende Guert Peters Borgemeijsteren inder tijtt naer verhoir van saecken 

tusschen hem suppliant vorszchreven ende desselven vornoemte huisvrouwen broeder 

Hermen Willemszen kistemaecker (wegen het huis op de Oldestrate naest den vorszchreven 

kiste maecker gelegen ende bij denselven an suppliant vorszchreven verkoft) questieus 

gevallen, ende om wijdere twist te vermijden, des tijdes geordiniert ende bij de vornoemte 

respective partijen oick dien volgents ingewilleget ende angenomen is worden, datt den 

vorszchreven suppliant Meijster Berent vrij solde staen het vornoemte huis sonder bespieringe 

van Hermen Willems vorszchreven wederom te verkopen; inwilligende de vorszchreven 

suppliant (hoewel ongeholden) dannoch, bij aldien het huis int verkopen meerder wert 

opbrengen, als de vijf hondert goltgulden ende de gedane kosten, datt hij suppliant sulcken 

vordel ende overschott voor de helfte zijnen vornoemte respective zwager wilde laten 

toecomen. Biddende de vornoemte suppliant (also bij den vornoemte Hermen Willems 

hijrtegens inspieringe wort gedaen) handthavinge van de vornoemte angetogene, begroeide 

ende hinc inde angenomene en bedanckte utspraecke. 

Was geapost: Borgemeijsteren, Schepen ende Raedt hijrop het report vanden E: Marten 

Alberts ende Guert Peters, Borgemeijsteren angehoirt hebbende, verstaen ende consenteren, 

datt de vorszchreven suppliant Berent Berentszen het vornoemte huis selfft sall mogen 

bewonen, ofte andersints an anderen verhuiren, verkopen ende sijne vrijen willen daermede te 

doen, mits datt suppliant goede zorge sall draegen ende hem daerna stellen datt de resterende 

beloofde kooppenningen op de bestemde respective termijnen worden betaelt. So oick net 

vornoemte huis int verkopen meer mochte gelden ofte opbrengen, als de vornoemte 

gementionierde vijff hondert goltguldens ende de gedane kosten sal t’ selve vordel ofte 
overschott mede voor de helfte bij den vornoemte Hermen Willems geparticiperet ende 

geprofiteret worden. 

 

 

180. Den 7 Januarii Anno 1626, fol.24. 

Op de requeste van Lubbert Janszen ende Jurrien Luicxszen, als monberen over vier 

onmundige kinderen van wijlen Otto Janszen backer met naemen Jurrien, Hermen, Anne ende 

Jacobien Otten, versoeckende om redenen aldaer verhaelt der vorszchreven onmundigen 

kinderen andelen van derselver zaelige vaeders huis op de Oldestrate staende, gemien met 

Grietien Gerrijts ende hare kinderen, ten meesten nutt ende oirbaer derselver mede te mogen 

verkopen, ende daertoe specialick geauthorizeret te worden. 

Was geapost: Den supplianten in vorszchreven qualiteit als monberen vornoemt wordt ditt 

haer versoeck om redenen geaccorderet, ende worden deselve kracht desen daertoe specialick 

geauthorizeret, mots datt deselve de kooppenningen, so de vornoemte pleechkinderen voor 

hare quote daer van bekomen werden, wederom ten besten oirbaer ende profijt der 

vorszchreven kinderen sullen anwenden. 

 

 

181. Eodem die [7 Januarii 1626], fol.24vo. 

Edele, Erentfeste, hoochgeleerde, vrome, wijse seer vorsinnige heren Borgemeijsteren, 

Schepen ende Raedt der Stadt Campen. 
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Vertoont met alre demoet Jacob Jacobs Wats ut Engelandt, gehijlickt an Claesken Jacobszen 

burgers dochter, hoe datt suppliant den 22 Decembris 1625 van U Ed. Is begunstiget met 

deser Stadts Burgerschap: onder de reserve nochtans, van datt hij tusschen ditt ende 

Pincxteren sal utbrengen attestatie ende naerder verificatie van sijn eerlick, echt ende recht 

heerkoment. So averst suppliant besorget vermits periculen ende gevaerlicheiden, de hun 

daechlicx ter zee openbaren : datt hij alsulcke opelechte naerder bescheit in den vorszchreven 

uijt niet sal konnen bijbrengen. Is derwegen dat suppliant oethmoedeliken biddet, versoeckt 

ende begeert, datt U Ed. Gants gunsteliken believen wilde deselve tijtt, als ut bijgaende 

requeste ende marginale apostille blijckt watt langer te prolongeren. Immiddes bij naeder 

gegunden tijde de suppliant belovet bij verlies vande burgerschap ende Gilde het operlechte 

bewijs ten vollen te exhiberen, ende U ED. Handen tot goede satisfactie te stellen, waer an het 

hem int geringeste als dan niet en sal mancqueren. 

Sulcx doende. Op welcke vorzchreven requeste: 

Was geapost: Dese hijrinne genominierde tijt tott sodanich bewijs, bij apostille vanden 22 

Decembris lestleden gepraefigeret, wort bij Schepenen ende Raedt den suppliant bij verlofs 

sijner burgerschap geprolongeret ofte verlenget tot op eerstkomende kerstmisse, en t’ selve 
om goede redenen. Actum in Senatu den 13 Januarii Anno 1626. 

   Keijlewer. Secret. 

 

 

182. Eodem die [7 Januarii 1626], fol.25. 

Eodem hebben Schepen ende Raedt naer voorgaende communicatie den E: Borgemeester Jan 

Loussen, Als Caemener der Ecclesiastique goederen, geauthorizeret, om het holtgewas van 

wilgen, esschen ende dergelijcke op de Ecclesiastique goederen in den krinck van 

Mastebroeck staende volgents het voorgaende gebruick ende na gewoontlike tijt te doen 

afhouwen, ende deselve tot profijt derselver kaemer wederomme imploieren, ofte die daervan 

gekomene kooppenningen tot denselven einde anwenden. 

 

 

183. Eodem die [7 Januarii 1626], fol.25. 

Also die E: Tonnijs Roelofs Borgemeijster nu verleden iaer op den achtsten Augusti bij 

openbaren opslaege gepachtet hadde seker arve tot Vollenhove inde Lieute gelegen ende tot 

het Agnieten Clooster behorende; so is hem bij Schepenen en Raedt om goede redenen 

geconsenteret t’ selve, volgents sijn E: versoeck, an Steven Hendricx ende Jan Jacobs in 
deselve huire wederom over te laten, sonder datt hetselve dannoch in consequentie getrocken 

sal worden. Blijvende sijn E: niet te min oick voor de beloofde pachtpenningen als principale 

trecker ofte mijner verbonden. 

 

 

184. Op den 17 Januarii Anno 1626, fol.25. 

Worde vertoont ende gelesen de requeste van Cornelis Jans kistemaecker, daerop worde  

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijf en twintich carels 

gulden eens, welcke bij den E: giestliken Caemerner, so an rogge, waegenschott ende andere 

dergelijcke nootdrufticheden an hem utgekeret sullen worden. 

 

 

185. Eodem die [17 Januarii 1626], fol.25. 

Mr. Fox Helmers cleermaecker per apostille geaccordeert vijff ende dertich carels gulden 

jaerlicx in twee termijnen Passchen ende Michaelis uuit die Camer der Ecclesiastique 

goederen te ontfangen. 
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186. Eodem die [17 Januarii 1626], fol.25vo. 

Cornelijs Jansen luchtemaecker wegen sijn soberen staet begunstiget met vijff en dertich 

carels gulden jaerlicx in twee termijnen op Passchen ende Michaelis uuit die Camer der 

Ecclesiastique goederen te ontfangen. 

 

 

187. Den 20 Januarii Anno 1626, fol.25vo. 

Sijn de EE: heren Reiner Gansneb gnt. Tengnegel, Albert Hoff, Guert Peters ende Marten 

Alberts Borgemeijsteren bij een eersaeme raedt gecommitteret ende geauthorizeret, om met 

de EE: Meijster Wolter Wissinck ende Evert Rijnvisch wegen het vullen der laecken, ende 

oick mede met Hendrick Janszen, wegen gelijcke saecke ofte materie te communiceren ende 

te handelen. 

 

 

188. Den 24
ste

 Januarij Anno 1626, fol.25vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt die heeren provisoren vande ellendigen Armen geauthoriseert 

om het sterffhuis van zaelige Tomas Arentsen bij die handt te nemen ende daer van een eijnde 

te maecken. 

 

 

189. Eodem die [24 Januarij 1626], fol.25vo. 

Voorts hebben haer Eersaeme die hoeftluiden van het Broeder Espel bij de curateren van die 

desolate boedelen van zaelige Jan Joesten ende desselven kinderen geiungeert, om 

achtervolgende het decret op den 30
ste

 Julij 1625 affgegevenen alle uuitstaende schulden van 

die voerschreven boedelen te innen ende bij een te collecteren ende alsoe eenmael een eijnde 

daervan te maecken. 

 

 

190. Den 26 Januarij Anno 1626, fol.25vo. 

Opt versuick van Jacop Peters deser Stadtz Roedendrager, hebben Schepenen ende Raedt die 

Cameners vanden jaere 1625 geordonneert, omb anden suppliant, op zijn quartael tractementz 

soe naestcomstich sal comen te verschijnen tho verschieten die somme van vijff ende 

twijntich carels gulden, deselve bij Cameners, soe anstaende Petri sullen muegen gecooren 

worden, ande voorschreven Cameners des jaers 1625 wederom sullen gedeboursiert worden. 

 

 

191. Eodem die [26 Januarij 1626], fol.26. 

Op de requeste van Luier Janszen drapenier, versoeckende, dewijle sijn zwager Mattijs 

Balthzers vluchtich is geworden, ende dien volgents door den gerichtsdienaer inhibitie ende 

verbot gedaen enige goederen den vornoemte Matthijs Balthzers ende desselven huisvrouwe 

(suppliants suster) toebehorende, te aliemeren te vervreemden oder te verkopen. Datt sodanich 

verboth ende inhibitie afgedaen ende gecasseret mach worden; praesenterende de suppliant, 

als alhijr gearvet ende gegoedet sijnde, conform Stadtrechte, an alle creditoren de enige 

schult, bij sijn suster ende haer man gemaeckt, te vorderen hebben, deselve als sijn eigene 

propre schuldt te voldoen ende te betaelen. 

Was geapost: Den suppliant wort dit sijne hijr inne verhaelde versoeck geaccorderet ende 

geconsenteret, mits datt hij daerop kome bij de EE: heren Borgemeijsteren indert tijtt, om 

sodane vorszchreven verborginge na behoir te praesteren ende ter prothocolle te laten 

brengen. 

 



Pagina 39 van 187 

192. Eodem die [25 Januarij 1626], fol.26. 

Op de requeste van de weduwe van zaelige Arent van Middachten, versoeckende octroy ende 

consent om te mogen verkopen een sekere renthe van viertijndehalve goltgulden iaerlicx, ut 

des Drosten Scherfs behuisinge tot Deventer tegens de Clomp over gelegen, gaende, om hare 

crediteuren daermede te betaelen ofte te contenteren. 

Was geapost: Suppliante wort dese versochte verkopeninge om reden toegelaten, mits datt 

sij dannoch goede sorge sal draegen, dat hetselve tot profijt ende ontlastinge van haer ende 

harer kinderen, ende tot aflossinge der schulden geschiede. 

 

 

193. Eodem die [25 Januarij 1626], fol.26. 

Opte requeste van Jan Berentz, Albert Dercks cum suis, als respective erffgenaemen van 

wijlen Derck Henricks Snel, te kennen dat haer huisvrouwen broeder Jacob Dercks Snel, 

buijten landtz zijnde tot geene scheijdinge ende deelinge cunnen treden ten zij dat opgemelte 

haer huisvrouwe broeder voorschreven momberen gestelt ende daer tho die E: Albert ter Hel 

ende Mr. Johan Jans Sael geauthorisiert muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authorisieren opt versuuck van supplianten den E: 

Albert ter Hel ende Mr. Johan Jans Sael, tot momberen aver haeren absenten  respective 

broeder ende swager Jacob Dercksen Snel omb de erffscheijdinge vant haere zaelige olderen 

guederen bij tho voeren ende daerinne tho doen als haer E: bevinden sullen tho behoeren, 

ende willen haer E: alles wesen bij opgemelten momberen in desen gedaen ende 

goetgevonden hebben van werde holden. 

 

 

194. Den 2 Februarii Anno 1626, fol.26vo. 

Op de requeste van Peter van Bronckhorst Stadts roedendraeger. 

Was geapost: Suppliant wort bij Schepen ende Raedt ten respecte van sijne huishuire ofte 

woninge geaccorderet ende toegestaen so vele iaerlicx, als de andere sijne mede dienaren ten 

regarde van dien alle iaren profiteren en genieten. 

 

 

195. Eodem die [2 Februarii 1626], fol.26vo. 

Op de requeste van Engbert Martens Stadts roedendraeger. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versochte officie ofte 

bedieninge van de Haegen poorte ende het Sepijrschap daeran dependierende, ende sall 

daerop komen bij de heren Borgemeijsteren inder tijtt. 

 

 

196. Den xi (11
de

) Februarij Anno 1626, fol.26vo. 

Opt versoeck van de bagijne Rijckse, is desselve jaerlijcke alimentatie vermeerderet met 

twintich carels gulden. 

 

 

197. Eodem die [11 Februarij 1626], fol.26vo. 

Opte requeste vande gebroederen ende susteren van Joffer Allegonde van Ingen in haer levent 

gewesene huisvrouwe van Capitein vander Schuir, tho kennen gevende dat aver gemelte 

susteren guederen erffscheijdinge moet geschieden, ende dat zije luijden bint hebbende, een 

broeder in franckrijck tot Rochelle, die de voorschreven erffscheijdinge voor sijn 

competierende gerechticheit vermitz  d’ uutlandicheit nijet ende can bij woenen, versuickende 
derhalven oetmoedelicken, iemande uuit het middel des E: Raedes te authoriseren die  
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muegen vervangen, des voorschreven haeres broeders competerende portie te ontfangen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authorisieren, haeren mede raedes frundt den  

E: Helmich de Wolff, omb op supplianten versuick, in naeme van derselve absenten broeder 

d’ erffscheijdinge van haer zaelige suster gewesene huisvrouwe van Capitein vande Schuijre 
zaelige bij tho woenen ende tho helpen helen. 

 

 

198. Eodem die [11 Februarij 1626], fol.27. 

Opt versuick ende requeste van Johan Backer ende Gerrit Meusen slachter, als verordente 

momberen aver die onmundigen dochter van zaelige Jacob Jacobs Snijder, versuickende 

consent omb des vorschreven kijndes olderen huis also die muele guederen nijet souffiserent 

en zijn der olderen schulden tho bethalen, te muegen vercoepen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authorisieren de momberen supplianten in indesen, 

omb ten behoeve van haer plechkijndt desselffs olderen huis tho muegen veralieneren, tot 

reddinge desselffs schulden. 

 

 

199. Eodem die [11 Februarij 1626], fol.27. 

Opte requeste van Margretha ten Napel, weduwe van zaelige Herman Gisbertz, Thomas de 

Bont ende Henrick van Rhijn, als mans ende momberen derselven huisvrouwen, ende als 

respective erffgenaemen van haer zaelige ohm Johan ten Napel, versuickende eenige 

commisarien gestelt tho muegen worden, daervoor supplianten mette volmachtigen van de 

erffgenaemen van zaelige Geertruit Rigemans muegen erschijnen ende haer verschillen in 

vrundtlicke handelinge tot billickheit herleggen. 

Was geapost: Supplianten sullen haer versuegen bij den heeren hoeftluijden vant Broeder 

Espel. 

 

 

200. Den 25 februarij 1626, fol.27vo. 

Opt versoeck van Geert Veene ende Gerrit Meeuwesen als momberen over die onmondige 

kinderen van zaelige Hendrick Rolofs inden Drien Heringen. Versoeckende consent om te 

moegen alieneren ende vercoopen die helfte van het huijs den Visel op den Waermoes merckt 

gelegen, toebehorende noch den voorschreven kijnderen, ende dat tot betaelinge der schulden, 

waermede het sterffhuijs van die voorschreven zaelige Henrick Roelofsen beswaert is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in haer petitie. 

 

 

201. Den 25
ste

 Martij Anno 1626, fol.27vo. 

Opt versoeck van Steven Peters militair persone ten dienste des landes, versoeckende als dat 

ten overstaen van die heeren hoeftluiden vercooft muege worden seecker huijs ende arve 

inden Haegen gelegen, dat die veerschuite uthanckt ende die voorschreven suppliant met den 

innocenten Jan Cuiper samen toebehoort. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren die heeren hoeftluiden van buiten inden 

Haegen om ten overstaen van haer E: die vercoopinge der voorschreven huises te moegen 

geschieden. 

 

 

202. Eodem die [25 Martij 1626], fol.27vo. 

  Copia. 

Edele, Eerentfeste hoochgeleerde, Vromme, wijse heer voirsinnige heeren Burgenmeisteren,  
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Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Remonstreeren U Ed. gantz demoedelicken Henrick Geurtsen, Heile Geurtsen ende Beele 

Geurtsen, hoe dat haeren broeder Goessen Geurtsen binnen die koenlicke Stadt van Dantzich 

is overleden naerlaetende dese supplianten tot zijne universele eenichste erffgenamen, ende 

soe nu supplianten in de qualite aldaer voer die erffenisse ende naelatenschap van haeren 

broeder Goessen sullen moeten burge stellen, ende dan sije luiden inde koenlicken Stadt van 

Dantzich genne kennisse en hebben, noch nijemande en weeten uttoegaen, ist dat sije 

supplianten alle overolde burgers kijnderen dese lofflicke Stadt seer demoedelicken bidden, 

versoecken, ende begeeren U Ed. gelive gunstelicken, ande gemelde Stadt van Dantzich voir 

haer luiden t’ intercedeeren ende onder desen Stadts secretaris goet te seggen, unde te 
caveren, ten fine sije luiden middels U Ed. goede gratie, haerer broeders erffenisse vrij ende 

onbelettet mochten lichten: waertegens sije gelijckwell sijn willich aen U Ed. genoechsaeme 

waerburge te stellen; ende selffs voir alle hinder, schaede und costen te caveeren ende U Ed. 

alletijts van alles te indemneeren op U Ed. troistlicke wilvaeringe: alsoe het die 

nootsaeckelickheit aldus vereischet. 

  Des doende: 

Op dit voorschreven versuick, is den supplianten alle in forma, alhijr bij overgelevert, verleent 

waerinne die magistraet deser Stadt Campen, haer burge voor den supplianten ande magistraet 

der coenlicke Stadt Dantzich, voor alle naemaeninge wegen den supplianten boven verhaelde 

broderlicke erffenisse, geconstitueert, mits dat supplianten wederom waerburge andie 

magistraet toe stellen geholden sullen sijn. 

 

 

203. Den 27 Martij Anno 1626, fol.28vo. 

Hebben demvolgents Henrick Gerritsen, Heile Goertsen ende Beele Goertsen an die Ed. 

magistraet voor dese hare voorschreven cautie wederomme tot waerburge gestelt Franzois 

Wichersen veerschipper, die welcke in den Gerichte tegenwoordich sijnde, sodanige 

waerburchtocht heeft aengenomen. Sonder argelist. 

 Coram: Lubbert van Hardenberch, Johan Louwsen. 

 

 

204. Den 13 Aprilis Anno 1626, fol.28vo. 

Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt hebben die oude ende nieuwe Camenaer 

geauthoriseert, om die Stadt meijerluiden vant Eijlandt, voor haer E: te ontbieden, ende 

pertinentlijcken te annoteren uuit derselver monden die grootheit ende goetheit derselver 

landerien, soe sije in huijre hebben. 

 

 

205. Den 14
de

 Aprilis 1626, fol.28vo. 

Opt versoeck van Hermken Jans weduwe van zaelige Hermen Pouwelsen wachtmeester int 

leven; versoeckende dat in plaetse van Franscz Pouwelsen ende Jelle Berents twee andere 

momberen over haer ende haer kinderen moegen gesettet worden, ende dat doorch dien die 

voorschreven Franscz Pouwelsen ende Jelle Berents die coopcedule van haer vercoofte 

Brouwerie weijgeren te onderteeckenen. 

Was geapos: Schepenen ende Raedt authoriseeren den wachtmeester Willem Jansen 

Tellevoren ende Meijnert Gerritsen Backer tot momberen over suppliantinne ende desselffs 

kinderen in dese saecke om die voorschreven weduwe mat raedt ende daet daerinne 

behulpelick te wesen. 
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206. Eodem die [14 Aprilis 1626], fol.29. 

Op de requeste van Jan Gerrits. 

Was geapost: Suppliant wort met de versochte plaetze int H. Giest Gasthuis ende 

genominierde kaemecken bij de Proeveners begunstiget mits datt hij wegen volgents dese 

sijne praesentatie daer sal inbrengen drie hondert carels gulden; ende watt het wasschen en 

anders belanget, sal suppliant daerinne getracteret worden gelijck de ander proeveners int 

vorszchreven Gasthuis sijnde. 

 

 

207. Den 30 Aprilis Anno 1626, fol.29. 

Schepen ende Raedt approberen sodanich accordt ofte contract, als haer EE: hijrtoe 

gecommittierden gisteren daechs wegen het repareren ende opmaecken des groten orgels inde 

Bovenkercke met den orgelmaecker Johan Mourleth opgerichtet hebben, holden t’ selver in 
sijnen vollen weerden. 

 

 

208. Eodem die [30 Aprilis 1626], fol.29. 

Op te requeste van die gemeene nabuiren vande Warmmoes merckt ende anderen, 

versuickende aldaer eene pompe ande Stadtz muiere moecht verordonneert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt cunnen supplianten in haer versuick, nijet wilvaren 

Actum als baven. 

 

 

209. Eodem die [30 Aprilis 1626], fol.29. 

Opte requeste van die creditoren van zaelige Egbert Dirricksen ende Geesgen Saels, 

verseuckende, dat tot profijt van haer creditoren ten overstaen van die heeren hoeftluiden 

moegen vercooft worden dree huiskens inde Nieustrate ende Exterstege gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in haer versoeck, dat die 

vercoopinge den voorschreven huiskens ten overstaen van die heeren hoeftluiden sal muegen 

geschieden. 

 

 

210. Eodem die [30 Aprilis 1626], fol.29vo. 

Opte requeste van Jenneken Sijbe weduwe ende op twee crucquen gaende, versoeckende 

otmoedelick een jaerlickse alimenatie, om dat uuit haer huishuire te betaelen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met twalff golt gulden des 

jaers tot haer huishuijre, waervan het eerste termijn uuijt de camer der Ecclesiastique 

goederen van die E: Johan Louwsen sal betaelt worden. 

 

 

211. Eodem die [30 Aprilis 1626], fol.29vo. 

Opte requeste van Jacob Claesen Backer versoeickende te moegen corten alsodanige lasten 

ende betaelinge van ongelden, als suppliant wegen sess mergen landes in Mastebroeck 

gelegen, ende toebehoirende t’ Convent toe Brunnepe in die jaren 1622, 23 ende 1624 heeft 

gegeven ende betaelt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt concederen den suppliant, als dat hij alsodanige lasten 

ende betaelde ongelden, als hij met goede quitantien van ende over die voorschreven dree 

jaren sal connen betonen uuitgegeven te hebben in die Camer der Ecclesiastique goederen van 

die E: Jan Jacobsen Veene sal moegen corten. 
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212. Den 25 Maii Anno 1626, fol.29vo. 

Hebben Schepen ende Raedt geresolveret dat de stienen galerije ende pilaten op de Buiten 

toorn staende met loot inde cartuisen ofte fundamenten gevestet ende gestecket sullen worden, 

ende niet met sement. 

 

 

213. Den 27 Maii Anno 1626, fol.30. 

Op de requeste van Timen Reijnertss van Cuinre wegen sijns soberen staets versoeckende ene 

alimentatie iaerlicx, so lange hij leeft. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen den suppliant ut sunderlinge commiseratie 

met een iaelicx tractement van vijf ende twintich goltgulden so lange hij leeft, in twe terminen 

t’ ontfangen, waervan het eerste termijn op ankomende Michaelis ende het ander op 
Paesschen 1627 ende so voorts alle iaers, so lange hij leeft ut de giestlike caemer betaelt sal 

worden. Actum in Senatu ut supra. 

 

 

214. Den 25 Junij Anno 1626, fol.30. 

Opte requeste van Geesgen Peters, weduwe van Jan Backer versuickende met een geringe 

alimentatie in haere older gebeneficiert tho muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt der Stadt Campen begunstigen suppliant omb goede 

consideratie bij provisie voordat jaer 1626, wegen desen Stadtz Ecclesiastique guederen, 

vande E: Albert Jans Hoff in twije termijnen toe ontfangen vijfftich carels gulden, waervan 

het irste termijn op Michaelis deses jaers erschenen sal wesen ede het twijede termijn op 

Paschen daer an volgende Anno 1627. 

 

 

215. Eodem die [30 Junij 1626], fol.30. 

Opte requeste van Joncker Eckfelts versoeckende een jaerlijckse tractement. 

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

jaerlicx, in vijer termijnen uuit de camer der Ecclesiastique goederen te ontfangen, waer van 

het eerste termijn op toecompstige Michaelis sal vervallen wesen. 

 

 

216. Eodem die [30 Junij 1626], fol.30. 

Opte requeste van Evert Lambertsen, soene van Lambert Evertsen Twent, versoeckende met 

desen Stadts Burgerschap begunstiget te worden, ende mede dat hem geconsentert worde om 

nu voorts der Stadt menten te moegen beslaen ende dat ten respecte hij suppliant van een 

burger deser Stadt binnen desen Stadts vrijheit anden Swaertendijck geprocreert is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met deser Stadt 

Burgerschap ende immuniteiten van dien, met betalende an die heeren Cameners pro tempore 

vijftich golt gulden, ende sal suppliant ten respecte hij van joncks op binnen deser onsen Stadt 

gewoent heeft, ende sijn vader gelijck oock den suppliant haer altijt eerlijck unde wel 

gecomporteert sij gedraegen hebben toecomende Maij Anno 1627 desen Stadts meenten 

moegen beslaen, mets dat het in geen consequentie sal getrocken worden. 

 

 

217. Den 4
de

 Julij Anno 1626, fol.30vo. 

De weduwe van zaelige Jacob Tromslager is op haer otmoedelijck versoeck begunstiget met 

twalff golt gulden eens, uuit die Camer der Ecclesiastique goederen van die E: Albert Hoff in 

twee termijn als te weeten toecompstige Michaelis ende daer an volgende Paschen te  



Pagina 44 van 187 

ontfangen. 

 

 

218. Eodem die [4 Julij 1626], fol.30vo. 

Op die requeste van Berent Berentsen (der waeckclocken luider), versoeckende het  

penninckien tot sijn huijshuijre. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twalff carels gulden 

jaerlickx tot sijn huishuire, in twee termijnen uuit deser Stadts Campens camer te ontfangen 

op Michaelis ende Paschen. 

 

 

219. Eodem die [4 Julij 1626], fol.31. 

Opt versoeck van Peter Leeveur schriver inde Vischpoorte, versoeckende het huijsken in de 

Vischpoorte naest het wacht huijs gelegen, om eenige aartvruchten daer inne te moegen setten 

ende te vercoopen.. 

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

ende tot revocatie van haer Eersaeme. 

 

 

220. Eodem die [4 Julij 1626], fol.31. 

Opt versoeck van Jan Carsten bode deser Stadt, versoeckende met een woeninge 

geaccommedeert te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accomodeeren den suppliant haer bode met die 

woeninge daer Melcher Wolffs roedendrager tegenwoordich op woent; ende sal die 

voorschreven Melcher sich met den woene op der Broder poorte vervoegen. 

 

 

221. Eodem die [4 Julij 1626], fol.31. 

Sijn de E: Albert Hoff ende E: Jan Louszen als giestlike caemeners van Schepen ende Raedt 

geauthorizeret, om met meijster Wolter Wissinck ende Evert Rijnvisch te accorderen ende an 

deselve te verkopen de schuire in de Groene strate achter Peter de Haenen were gelegen, van 

welcke vorszchreven kooppenningen ene summe van vierhondert goltgulden daerop gevestet 

sulen blijven liggen, ende iaerlicx met twintich dergelijcke guldens (wesende vijff ten 

hondert) verrenthet sullen worden. 

 

 

222. Eodem die [4 Julij 1626], fol.31. 

Op de requeste van Aeltien Dercks weduwe van zaelige Jacob Peters, biddende ende 

versoeckende, dat haer Ed. gelieven mochte haer suppliante met enen subsidialen penninck te 

begunstigen. 

Was geapost: Suppliante wort ut sunderlinge consideratie begunstiget met de summe van 

vijf en twintich carels gulden eens, sonder t’ selve in consequentie te trecken, ende sall de 
vorszchreven suppliante deselve vornoemte 25 gulden ut des Stadts kaemer hebben te 

ontfangen. 

 

 

223. Eodem die [4 Julij 1626], fol.31vo. 

Geresolveert ende goetgevonden, dat Albert Stevensen durch die heeren Burgemeisteren 

inden tijt sal angesecht worden, drie woninge, soe hij van die erffgenamen van zaelige Dirrick 

Henricks Snell gecooft heeft, inde Hoffstrate achter Wendelken [leeg] gelegen in geen stall te 
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sullen veranderen, maer dat hij het selvige tot een huijrhuisken ende woninge sal laten 

verblijven. 

 

 

224. Den 18 Julii Anno 1626, fol.31vo. 

Op de requeste van Hendrick Franckzen Moock, dienstliken versoeckende het Bolwerck watt 

op te mogen laten graeven, om sijn pompe de verstopt is, te laten verbeteren; als mede so vele 

plaetze binnen an de Stadtmuire, om een pomphuisken tegens sijn brouwerije over aldaer te 

laten maecken. 

Was geapost: Suppliant wort dit sijn versoeck geaccorderet, mits datt hij de Stadtsmuire 

ende bolwerck, daer hij de pompe onder door leiden wert, op sijn pericul ende kosten 

wederom in sijn vollen geheel ende ongekrenckt sal doen stellen ende repareren laten: Ende 

sall suppliant oick een pomphuisken tegens sijn huis over na de brete van sijn huis ande 

Stadtmuire mogen timmeren. 

 

 

225. Eodem die [18 Julii 1626], fol.31vo. 

De weduwe van Tonnis Wuest wort ten respecte van haren soberen ende armeliken staet 

begunstiget met de summe van vijf ende twintich goltgulden, so sij ut de kaemer van 

Burgemeister Jan Lousen sal hebben te ontfangen. 

 

 

226. Eodem die [18 Julii 1626], fol.31vo. 

Alsoe Johan Henricksen dootgraver sich daegelijckx quaelicken comporteert ende dracht, 

ende hijr over verscheijden mael vermaent ende gecorrigeert sijnde, ende geen beterschap an 

den selven is speurende ende vernemende. So ist dat Schepenen ende Raedt den voorschreven 

Johan Henricksen de facto van sijn dienst removeren ende ontsetten. 

 

 

227. Den 22 Julij Anno 1626, fol.32. 

Hebben Schepenen ende Raedt die E: Johan Louwsen, Erenst van der Cuerbeecke, Reijner 

Gansneb gnt. Tengnegel ende Goert Petersen geauthoriseert, om een ordere voort Nije 

Provenars huijs op behaech van haer eersaeme op pampier te brengen. 

 

 

228. Eodem die [22 Julij 1626], fol.32. 

Schepen ende Raedt gesien ende gelesen hebbende de requeste ende ordinantie der 

Gildemeijsteren vande kleermaeckers ende droochscheerdersgilde, nopende de drie stuijvers 

so een iegeliken van deselve vornoemte gilde alle vierdel iaers tott behoef der krancken 

Gildebroederen bij haer gelastet is worden te betaelen ende ut keren: versoeckende de 

vorszchreven supplianten manutenentie van deselve vornoemte ende alrede int gebruick 

wesende ordinantie. So ist datt  haer eersaeme deselve vornoemte ordinantie in desen mede 

approberen ende confirmeren, ende oick voor goet vinden, datt een iegelick vande 

vorszchreven gilde sodane vornoemte drie stuivers alle vierdel iaers sall betaelen, tott behoef 

derselves krancke gilde broederen, die sulcx mochte vorderen ofte begeren, ende sall een 

iegelick de naderhandt begeert t’ selve te restitueren, sulcx oick vrijlick mogen doen en 
georloft sijn. 

 
In marge: Den 7de Januarij 1671. Is op naedere instantie van die van het Cleermaeckers en Droochscheerders 

gilde toegestaen, dat alle vierendeel iaers, ijder gilde broedertal in plaets van drie, vier stuijvers. 
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229. Eodem die [22 Julij 1626], fol.32. 

Hebben Schepen ende Raedt Tonnis Wuests weduwe ut medegedogentheit ende sunderlinge 

commiseratie toegestaen ende geaccorderet de summe van vijf ende twintich goltgulden eens, 

ut de Caemer van de E: Borgemeister Jan Lousen te ontrichten. 

 

 

230. Eodem die [22 Julij 1626], fol.32. 

Op de requeste van Jan Luicxen pottebacker, versoeckende vor hem ende sijne drie zonen 

deses Stadts Borgerschap. 

Was geapost: Suppliant wort in sijn versoeck gewelvaert, ende wort hij ende sijn drie 

zonen met de borgerschap van dese Stadt begunstiget, mits betaelende in alles niet meer daer 

voor, om goede consideratie ende sonder consequentie als vijftich goltgulden, wesende de 

wervinge ende borgerschap. 

 

 

231. Den 25 Julij Anno 1626, fol.32vo. 

Op de requeste van Trine Petersen weduwe van Henrick Gerritsen cuiper, versoeckende 

remissie van 128 carels gulden hercomende van seecker landt in Dronthen gelegen, 

gehoirende tot die kercke van St. Nicolaes alhijr, soe sije van die jaeren 1623 ende 1624 

alnoch schuldich is gebleven. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren de suppliantinne die gerechte helfte van 

haer verloopen landtpacht, soe wanner gebleecken sije dat die wederhelfte voldaen ende 

betaelt sal wesen. 

 

 

232. Eodem die [25 Julij 1626], fol.32vo. 

Voorts hebben Schepenen ende Raedt den wachtmeester Willem Jansen ende meester 

Coelsmitt geauthoriseert om die naegelatene goederen ende erffenisse van zaelige Joffer 

Aelken Cloppenburchs te administreren, ende dat tot uuitdracht der saecken, onvercortet 

nochtans eenen ijder sijnes rechtes. 

 

 

233. Eodem die [25 Julij 1626], fol.32vo. 

Mede geresolveert ende goet gevonden dat Claes Simonsen, die vredinge soe hij gesettet heeft 

tusschen sijn cuijper ende cuijpen, soe daer naesten gelegen sijn, waer door het gebruick 

derselven verhindert wort, sal doen setten an die voet vant Bolwerck, op dat die eijgenaers 

van die voorschreven cuijpen, haer schoecuijpen wederomme connen gebruicken, gelijck sije 

voor desen gedaen hebben. 

 

 

234. Den 15 augusti Anno 1626, fol.32vo. 

Also daechlicx vele questie ofte doleance valt ende voorkomt, als datt de ontrichtinge een 

slechtinge van zaelige Jan Joestens ende derselver kinderen sterfhuis seer bij de curatoren 

desselven boedels geprotaheret ende verlanckwijliget wordt. Is bij Schepen ende Raedt goet 

gevonden ende geresolveret, datt denselven curatoren eernstlick sal worden dedenuncieret 

ende angesecht, dat sij alnoch binnen den tijtt van een maent die slechtinge ende ontrichtinge 

des vorszchreven desolaten boedels sullen sien te bevorderen, ofte datt andersints om de 

vorszchreven expeditie te hebben, andere middelen bij de handt genomen sullen moeten 

worden. 
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235. Den 17 Augusti Anno 1626, fol.33. 

Op de requeste van Johannes Buick schoelmeijster. 

Was geapost: Suppliant wort van sijn vijftijn gulden huishuire, so hij iaerlicx an Jan ten 

Toorn wegen de schoele moet ut keren, ontlastet ende ontslaegen, ende sullen deselve 

vorszchreven iaerliccxe vijrtijn gulden henvorders ut de giestlike kaemer an Jan ten Toorn 

vorszchreven  ontrichtet ende betaelt worden. 

 

 

236. Eodem die [17 Augusti 1626], fol.33. 

Opte requeste van den bijnnenvader int Armen wesenhuis Derck Holterman, Thonis Jans 

Backer, ende Henrick Gerrits Snijder, versuickende elck in haer qualite den jaerlix tractement 

wegen haere algereetz ant voorschreven huis bewesene ende tho respective diensten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen ende beneficieren supplianten elck naer 

haer qualite, met een jaerlix tractament als volcht tweten den bijnnenvader Derck Holterman 

met sestich carels gulden, Thonis Jans als backer met dartich carels gulden ende Henrick 

Gerritz als snijder met twijntich carels gulden des jaers, in twije termijnen van 

Gecommittierde totte administratie fande Ecclesiastique guederen ende als opsienders vant 

Nije werck opte kijnderhuis t’ ontfangen sonder eenige vordere pretensien, tweten die eene 

helfte op kermisse ende dan de helfte op Johannus te midtsoemer, daervan nu voortaen het 

irste termijn op kermse, ende irstcommende verschijnen sal. 

 

 

237. Eodem die [17 Augusti 1626], fol.33. 

Schepen ende Raedt begunstigen dien van Wilsum te volste tott reparatie van hare kercke met 

vijf ende twintich carels gulden eens, ut de giestlike caemer van dese Stadt te ontrichten. 

 

 

238. Den 24 Augusti Anno 1626, fol.33vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt die Armen bedieners geauthoriseert ten overstaen haer heeren 

provisoren te moegen ten meesten profijte van den Armen an Mr. Andries Timmerman 

vercoopen, seecker huijs ende arve binnen deser Stadt Campen bij die Boven kercke gelegen 

daert Waepen van Spaenien uthanckt. 

 

 

239. Eodem die [24 Augusti 1626], fol.33vo. 

Voorts hebben haer eersaeme Harmen Rijcksen des jaers vijff golt gulden toegelecht, ter 

respecte dat hij goede opsicht sal hebben op deser Stadts calckmate als dat daer geen fraude in 

en geschiede. 

 

 

240. Eodem die [24 Augusti 1626], fol.33vo. 

Op de requeste van Thijs Arents speldemaecker oethmoedelick versoeckende gebeneficieret 

te mogen worden met het houdtkolendraegerschap van colen te weten als op der Munthen, bij 

den goutsmeden ende in potgieterijen gebruickt worden. 

Was geapost: Suppliant wort met het houdtkolendraegerschap, so hij versoeckt, 

gebeneficieret ende begunstiget, ende sall daerop komen bij de Borgemeijsteren inder tijtt. 

 

 

241. Eodem die [24 Augusti 1626], fol.33vo. 

Op de requeste van die E: Nicolaes van Haersolte, Henrick Voerne, ende Reiner Gansneb gnt.  
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Tengnegel der jonger, verordente momberen over Bijken Bengers naegelaetene dochter van 

Wilem Marten Benger, ende Jouffer Armgert van Twickellen, versoeckende ten meesten 

profijt ende tot afflegginge van haer plechtkints zaelige olderen schulden eenige goederen te 

moegen veralieneren ende te vercoopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten, dat sije tot meesten profijt 

ende afflegginge van haer plechkints zaelge olderen schulden eenige goederen sullen moegen 

veralieneren ende vercoopen. 

 

 

242. Den 28 Augusti Anno 1626, fol.34.  

Opte requeste van Peter Bartholomeus deser Stadts roedendraeger versuickende 

geauthoriseert gebeneficiert te muegen worden aver den opsicht van den tuff soe hijer vercoft 

ende opgedraegen wort onder eenich behoorlick solaris. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant bij provisie ende tho 

wederseggen van haer Ed. mette bedieninge in desen versocht genietende, van ider last turffs 

een stoeter, die bij den drageren gedragen ende daeromb van tho bevorens gespuelt is worden 

allent vermuege d’ondre van gemaeckt alsoo die irst vercoft heft, oock ist gelosset sal worden, 

bij aldien hij hem irts heft laten teickenen.    . 

 

 

243. Den 16 Septembris Anno 1626, fol.34. 

Op de requeste van Albert Stevens. 

Was geapost: Suppliant wort voor dit anstaende winter geaccorderet de versochte stall int 

Broder Clooster, ende sall sich daerop hebben te vervuegen bij de giestelike Caemeners om, 

de huire daervan te maecken. 

 

 

244. Den 4
de

 Octobris Anno 1626, fol.34. 

Op de requeste van Albert Pannebacker wort op sijn versoeck met het vacerenden piloots 

ampt begunstiget. 

 

 

245. Eodem die [4 Octobris 1626], fol.34. 

Is geordoneret datt Cornelis Jacobszen eernstich angesecht sal worden, datt hij wegen de 

bijslaep die hij met Mette Gerrijts heeft gedaen binnen den tijtt van twemael vier ende 

twintich uren sal accorderen ende de saecke afmaecken, ende sich middeler wijle van Mense 

ontholden, ofte sall andersints met de beijde vornoemte vrouluiden deser Stadt ruimen ende 

ontwijcken. 

 

 

246. Eodem die [4 Octobris 1626], fol.34. 

Op de requeste van Bartelt Gerrijtsen de monnick. 

Was geapost: Suppliant wort ut commiseratie ende medegedogentheijt ten repecte van sijn 

elende ende armoet begunstiget met vijf ende twintich carels gulden, so hij ut de giestelike 

kaemer sal hebben te ontfangen. 

 

 

247. Den 2 Novemb(ris) 1626, fol.34vo. 

Opte requeste van Luijdger Jans ter Terwoevinge, uuit die Rixstadt Neuwenborch gebuertich,  

versuickende voor hem ende zijne twije soentgens, deser Stadtz  Burgerschap.. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant omb dese Stadtz 

Burgerschap tho muegen wijnnen, mitz bethalende, die gerechticheit, tot het wijnnen het 

Burgerschap staende, der gestalt dat hij geholden sal zijn, inden tijt van een halff jaer  

geloffweerdich ende getichtliecken bij t’ brengen nijet ende nijet lijffeijgen, noch eenige 

serviteit zij, des begunstigen, haer Ed. des suppliants soentgen, soe alhijer studiert mette 

Burgerschap deser Stadt. 

 

 

248. Eodem die [2 Novembris 1626], fol.34vo. 

Op die requeste van Arent Stevensen van Marienboem utet landt van Cleve buertich, 

versuickende voor hem deser Stadts Burgeschap. 

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

Burgerschap, betaelende de gerechticheit daer toe staende, mits dat dan noch den suppliant 

geholden sal weesen inden tijt van een halff jaer behoorlicke attestatie in forma uuit te 

brengen, als dat hij suppliant echt ende recht geboren ende van vrijen olderen sije. 

 

 

249. Den 25 Novembris Anno 1626, fol.35. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert dat Dr. Keijlewer secretarius, den E: Lubbert van 

Hardenberch als dijckgreve van Mastebrouck in sijn saecken, soo wel als die soeven landt 

genoten sal moegen dienen. 

 

 

250. Eodem die [25 Novembris 1626], fol.35. 

Is den E: caemener Hoff ende E: caemener Louszen bij Schepen ende Raedt geordineret ende 

gelastet ondersoeck ende inquisitie te nemen op alle gelegentheit des arves toe Dwingelo 

onder Agnieten Clooster gehorende, so Joncker Reint van den Clooster ende Joncker Reint 

van Echten in pachte hebben, hoe groot ende klein t’ selve is, watt weijdelanden, boulanden 
ende gerechticheiden daertoe behoren, ende watt raet ende onraet dijcken, dammen ende 

utganck daertoe sijn, om op de naeste wederverpachtinge daer op te mogen lette. 

 

 

251. Eodem die [25 Novembris 1626], fol.35. 

Mede sijn deselve vorszchreven heren giestlike Caemeners (Hoff en Louszen) geauthorizeret, 

om met den E: Licentiaet Jan Telvoorn ende Roelof Herms procureur tott Hasselt te 

accordieren wegen haer salaris, moeijte ende arbeit, so deselve solden mogen verdienen 

respective Advocando et Precurando in saecken der giestlickheit der Stadt Campen ofte 

derselver Caemeners, op ende tegens de erfgenaemen van zaelige Jan Bruinsens erfgenaemen 

questieux over sekere 13 heren ponden, ut haer landt iaerlicx gaende ende het Convent op den 

Oort toebehorende. 

 

 

252. Den 2 Octobris Anno 1626, fol.35. 

Opt versoeck van Posken [Dirk Willems Post alias Postgen] woenende op deser Stadts arve 

van den Hoegen Esch, versoeckende alsoe hij seecker arve gecooft hadde, te moegen sijn 

voorschreven gehuijrde arve an Grete op Sovelingens soone over te doene, dit selvige heeft 

die Ed. magistraet hem suppliant gecontendeert, mits dat hij suppliant blijve principaele 

pachter ende sijn burgen, burgen nae als voren. 
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253. Eodem die [2 Octobris 1626], fol.35vo. 

Op de requeste van Magdalene conventualinne van Brigitten Clooster. 

Was geapost: Suppliante wort ut gratie haer iaerlicx tractement verbetert met twelf carels 

gulden alle iaer ut de giestlike caemer te ontfangen, waervan het eerste termijn op 

eerstkomende kersmisse ende de andere wederhelfte op St. Johannis inden somer betaelt sal 

worden. 

 

 

254. Eodem die [2 Octobris 1626], fol.35vo. 

Op de requeste van Trintgen Petersen van den Lipstaedt versoeckende een alimentatie in 

haeren soberen staet. 

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

carels guldens eens, in twee termijnen als te weeten, toecompstige kersmisse ende Passchen, 

uuit de camer der Ecclesiastique goederen inder tijt t’ ontfangen. 
 

 

255. Eodem die [2 Octobris 1626], fol.35vo. 

Op die requeste van Toenis Clasen versoeckende een subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn carels gulden 

eens, uuit de camer der Ecclesiastique goederen inder tijt t’ ontfangen. 
 

 

256. Den 28 Decembris Anno 1626, fol.35vo. 

Opte requeste van Johannes Engberti conrector versuickende met seeckere woeninge 

gebeneficiert tho worden. 

Was geapost: Schpenen ende Raedt begunstigen den suppliant omb verscheijden 

consideratien met de woeninge bij zaelige Maria van Hoorne weduwe Jodoci, in haer levent 

bewoent om deselve op Paschen an tho vangen. 

 

 

257. Eodem die [28 Decembris 1626], fol.36. 

Opte requeste van Meinardus Goijkens versuickende  verbeteringe van  zijn jaerlix tractament 

wegen zijnen schoel dienst met een naejaer zijne zaelige moeders alimentatie en de sunsten 

ingewoent heft versien to worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met een jaerlix tractament 

van twije hondert carels gulden, waervan het irste termijn des geaucmentierden tractamentz 

op Paschen naestcompstich verschijnen zal, ende soe op aencompstich verschijnen zal, ende 

soe vortz op navolgende termijnen ende desen volgentz begunstigen haer Ed. den suppliant 

ende zijnen suster tot afflegginge van haere zaelige moeder sterffhuises lasten, mette 

termijnen op anstaende Paschen ende kersmisse jungsleden wegen haer zaelige moeders 

jaerlixe alimentatie verschenen ende noch verschijnen zal. Ende met goet vijnden van 

suppliant sal hij  des conrectors woeninge op Paschen naestcompstich muegen anveerden. 

 

 

258. Eodem die [28 Decembris 1626], fol.36. 

Opte requeste van Coep Jans ende Sijmen Peters  gebruickers van Nieskens Lant,  

versuickende eenich verseth wegen haere swaere oncosten, durch het inbrecken van der 

Armen Landtz dijcken. 
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Was geapos: Schepenen ende Raedt  ordonieren desen gestelt tho worden in handen van 

den heeren provisoren ende bedieners van den nootdruftigen omb in desen tho doen naer 

bevindinge van saecken. 

 

 

259. Eodem die [28 Decembris 1626], fol.36. 

Johan Hermans accis schrijver, versuickende vant gratie met een van desen beloeffde  

gratuiteit versien te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twijntich carels gulden 

eens, vande heeren Cameners deser Stadt van den tegenwoordigen jaere te ontfangen. 

 

 

260. Den 30 Decembris Anno 1626, fol.36vo. 

Opte requeste van Clas Kistemaker, versuickende eenich subsidium tot huishuijre als anders. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supliant tot stuir zijne huishuiere met 

thijen goltgulden den gulden tot 28 stuivers, tho ontfangen vant de camere vanden E: Albert 

Hoff. 

 

 

261. Eodem die [30 Decembris 1626], fol.36vo. 

Roloff Benijer wort sijn versuick omb Burger met zijne wijff Soetgens deser Stadt tho 

meugen worden. 

 

 

262. Den 11
de

 Januarij Anno 1627, fol.36vo. 

Op de requeste van Marten Willemsen naegelatene soene van zaelige Willem 

Gijsbertsen.versoeckende, met deser Stadts hoeffschmitschap begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met deser Stadts vacerende 

hoeffschmits ampt met den ancleeff vandien, ende dat bij provisie ende tot revocatie van haer 

Eersaeme mits dat dan noch supliant geholden sal wesen te dienen gelijck sijn voersaten 

gedaen hebben. 

 

 

263. Den 20 Januarij [1627], fol.36vo. 

Opte requeste van Johan Wijnoltz dootgrever vande Baven kercke, versuickende eenich 

behulp tot stuier van huishuier ofte met eenige woeninge versiena tho muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant bij provisie ende tot 

wederseggen van haer Ed. mette woeninge opte Toorn, deselve voor desen bij deser Stadtz 

caerman bewoent is worden. 

 

 

264. Eodem die [20 Januarij 1627], fol.36vo. 

Opte requeste van Cunne Jansen weduwe van zaelige Geert Toenis schlachter, versoeckende 

met een woeninge omtrent Burgemeister Louwsens poorte begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliantinne met die versochte  

leedige woeninge. 

 

 

265. Eodem die [20 Januarij 1627], fol.37. 

Opte requeste van Jan Jacobs, Jan Evertz ende Herman Evertz cum suis als vischeren vant  
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Suijderdiep ende Duijvegat, versuickende vermitz het tho maken vant Suijderdiep, remissie 

van haere verloepene pacht van anno 1625 de vorschreven vischerie. 

Was geapost: Gebleecken zijnde die supplianten die alinge helfte vande pacht penningen 

vant Suijderdiep betalt hebbende, wort haer die wederhelte geremittiert aengaende die 

restierende pachtpenningen vant Duijvegath, mede gebleecken zijnde, die alinge helfte van 

deselve rest betaelen tho hebben wort haer het supperplus geremittiert. Actum als vooren. 

 

 

266. Eodem die [20 Januarij 1627], fol.37. 

Opte requeset vande vischers vande Weme, versoeckende remissie van haer beloefde 

pachtpenningen. 

Was geapost: Gebleecken sijnde dat supplianten hondert ende vijftien gulden op haer 

beloefde pacht penningen, inde camer vande E: Hardenberch ende Ruitenburch betaelt te 

hebben, wort die selvige die wederhelfte als nemptlick 115 gulden geremitteert. 

 

 

267. Eodem die [20 Januarij 1627], fol.37. 

Was op de requeste der vischerens van Nateers geapostileert, bij welcke vornoemte requeste 

deselve remissie ende quijtscheldinge van hare beloofde pachtpenningen deden versoecken. 

Was geapost: Gebleken sijnde datt de helfte van de beloofde pachtpenningen sijn betaelt, 

sal de andere helfte den supplianten sijn geremitteret ende quijtgescholden. 

 

 

268. Eodem die [20 Januarij 1627], fol.37. 

Op de requeste van Albert Jansen ende samptlike visscheren vanden Pijper ende het Noorder 

Diep remissie versoeckende van hare beloofde pachtpenningen. 

Was geapost: Als de supplianten de summe van dartich carels gulden noch sullen hebben 

betaelt, wort haer de overige resterende pachtpenningen  om goede reden geremitteert ende 

quijt gescholden. 

 

 

269. Den 22 Januarii Anno 1627, fol.37vo. 

Aeltgen en Femttien Jans, gesusteren wort haer tractement, so haer den 13 Decembris Anno 

1625 voor een iaer toegelecht is, voor ditt iaer alnoch gecontinueret ende geprolongeret. 

 

 

270. Den 25 Januarij 1627, fol.37vo. 

Opde requeste van Gerhardo Arssemius ende Alert Rutgersen als momberen over Gieltken 

Peters naegelatene dochter van Peter Alertsen, versoeckende authorisatie om te moegen 

vercoopen haer pleechkints quota ende aendeel van alsodanige behuisinge ende stael, als haer 

voorschreven plechtkindt met haer twee susteren gemeen heeft, ende die selvige insgelijck 

vermeeninge summen aff te staen, ende sou haer van haer zaelige vaeder Peter Alertsen 

angesturven is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren supplianten, dat sije ten meesten profijt 

van haer plechtkint sullen moegen veralieneren ende vercoopen der respective plechkint quota 

ende aendeel aende voorschreven behuisinge ende stal, mits dat die penningen daervan 

procederende, ten meeste profijt ende voerdeel van der supplianten respective plechtkint op 

goede sufficiante onderpanden gerichtelijcken sullen belecht worden. 
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271. Den 25 Januarii Anno 1627, fol.37vo. 

Op de requeste van Sijmon Janszen ende Louwe Peters gebruickers van den Kleinen Pijper. 

Was geapost: Den supplianten de helfte van hare schuldige pacht penningen betaelt 

hebbende, wort de andere resterende wederhelfte om schae reden geremitteret. 

 

 

272. Den 27 Januarii Anno 1627, fol.38. 

Opte requeste van Geertgen Rutgers naegelatene weduwe van Johan Gerritz Flas, 

versuickende eenige remisse wegen haere geleden schaeden vant doerbrecken haere dijck 

ende bestorten van hare landt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remittieren suppliantinne vermitz haeren geledenen 

schaede met het duerbreeken van haren dijck ende met het bestulpen van haer lant, haere 

resterende pacht van 43 carels gulden 8 ½ stuiver sije inde camere vanden E: Lubbert van 

Hardenburch ende Arent van Ruitenburch ano 1615, noch schuldich is. 

 

 

273. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38. 

Op de requeste van Jan Arentzen Stadtsmeijer vant vierde slach Haetlandes. 

Was geapost: Suppliant wort ut goede consideratie de pacht, so hij vant iaer sestijnhondert 

vijf ende twintich wegen het vierde slach Haetlandes noch schuldich is, gratieuselick 

geremitteret. 

 

 

274. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38. 

Op de requeste van Albert Bolt, pachter vant eerste slach Haetlandes. 

Was geapost: Den suppliant wort ut consideratie de pacht vant iaer sestijnhondert vijf ende 

twintich, so hij wegen een slach Haetlandes noch schuldich is, geremitteret ende qwijt 

gescholden. 

 

 

275. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38. 

De suppliante Truide Hendricx wort met desen de seventich carels gulden, als overige 

penningen van de beloofde pachtpenningen drie hondert ende seuventich carels gulden voor 

ditt iaer geremitteret ende qwijt gescholden, sulcx datt sij in de Caemer van den iaere 1625 

betaelen sall 300 carels gulden ende de andere pachtiaeren ten vollen tott 370 gelijcke 

guldens. 

 

 

276. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38vo. 

Op de requeste van Jan Rotgers Stadts meijer oppet Raes, versoeckende remissie van sijn 

beloefde landtpacht. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant voer dit mael sonder in 

consequentie getroucken te worden, die somme van veertich carels gulden inden Camer vande 

E: Hardenberch ende Ruitenburch. 

 

 

277. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38vo. 

Op de requese van Gerrit Jansen Stadtsmeijer opt Eilant vanden Pieper, versoeckende 

remissie van sijn verloopen landtpacht. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant om goede redenen die  
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somme van vijftich daeler inde Camer van den jaere 1625 vande E: Hardenberch ende 

Ruitenburch. 

 

 

278. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38vo. 

Op de requeste van de weduwe van zaelige Ernesti Hiddinck, versoeckende remissie van 25 

golt gulden, procederende van landtpacht eens camps den Mostercamp genoemt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliantinne de beloofde 

pachtpenningen van vijf en twintich golt gulden, soe sije plichtich is in de Camer der 

Ecclesiastique goederen van de E: Johan Louwsen. 

 

 

279. Eodem die 27 Januarii 1627, fol.38vo. 

Op de requeste van Gertruit Claesen naegelatene weduwe van zaelige Gerrit Petersen Backer, 

versoeckende dilaeij om die somme van 43 gulden, 8 stuijvers, soe sije suppliantinne wegen 

landtpacht in de Camer der Ecclesiastique goederen van de E: Johan Jacobsen Vene alnoch 

plichtich is, te betaelen. 

Was geapost: Suppliantinne sal geholden wesen toecompstige Pinxteren deset jaers 1627 

die resterende beloefde pachtpenningen te voldoen ende te betaelen. 

 

 

280. Den 30 Januarij Anno 1627, fol.39. 

Op die requeste van die E: Engbert Claesen ende Dirrick Egbertsen, als momberen over 

Merrigen Joestens, naegelatene dochter van zaelige Steven Joesten, versoeckende te moegen 

vercoopen hares plechkints gerechte helfte van seecker huijs ende arve binnen desen Stadt in 

de Geertstrate van der Aa gelegen, daer Harderwijck uuithanckt, waervan de wederhelfte 

harer plechkint broder toebehoort. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren supplianten dat sije ten meesten profijt 

ende voerdeel van haer plechkindt, derselven respective plechkints alinge helfte van seecker 

huijs ende arve gelegen inde Geertstrate van der Aa, daer Harderwijck uuijthanckt ander 

selves broder Steven Joesten, sullen moegen vercoopen, mits dat die penningen soe daer van 

werden procederen, op guede sufficiante onderpanden gerichtelijcke sullen belecht worden. 

 

 

281. Den 8 Februarii Anno 1627, fol.39. 

Is bij Schepen ende Raedt geordineret, datt de negentich carels gulden om Gerrijt Janszen 

Glaesemaecker betaelt, wegen een glass op de naeme der Stadt van Campen inde kercke van 

Dalfzum gestelt, wederom ut het overschot van de kaemer vande E: Jan Louszen sullen 

gerestitueret ende vergoedet worden. 

 

 

282. Den 21 Febr(uarij) 1627, fol.39. 

Hebben Schepen ende Raedt den E: Albert Hoff geordineret te betaelen sodane twe hondert 

carels gulden als haer eersame tot solagement ende behulp der verdrevene predicanten 

gunstliken verlient ende gegeven hebben. 

 

 

283. Den 22 Februarij Anno 1627, fol.39vo. 

Op de requeste van Christiaen Engbertsen seilemaecker, versoeckende begunstiget te worden 

met het maecken deser Stadts turffsacken. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het maecken vandie 

turffsacken deser Stadt, ende dat bij provisie ende revocatie van eersamen. 

 

 

284. Eodem die [22 Februarij 1627], fol.39vo. 

Op de requeste van Geesken Jansen naegelatene weduwe van zaelige Andries Straetgen, 

versoeckende te moegen gestelt worden tot de bedieninge van deser Stadts sieckenhuijs. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de suppliantinne met den opsicht ende 

bedieninge van deser Stadts sieckenhuijs. 

 

 

285. Eodem die [22 Februarij 1627], fol.39vo. 

  Copia. 

Requeste an mijn heeren Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Vertoent mit behoirlicke reverentie die momberen van d’ onmondige kinderen van zaelige 
Maurits Loose, als oock Judith Loose weduwe van zaelige Winant Lose, als in qualite als 

moeder ende mombersche van haer enige dochter Jan Geertruijt Loose, alle als kints kijnderen 

van zaelige Juffer Betta Clants gewesene huijsvrouwe van zaelige Geert Loose, der 

onmondige kijnderen bestemoeder, geassisteert mit oere oems ende bloet vrunden, hoe dat 

haer bestemoeder nu voer eenige maenden overleden sijnde, sij alle tegenwoordich beesich 

ende doenen binnen, om haer naelatenschap vruntlich ende minnelick te scheijden. Ende alsoe 

sije momberen vande kijnderen van zaelige Maurits ende Anna Lose, sich beswaert vinden, 

om te treden tot (dese) scheijdinge, sonder consent ende toestant van U weledele, 

versoeckende sij hiermede tot dieneinde U weledele authorisatie; insgelijcken versogt Juffer 

Judith Lose weduwe van zaelige Winant Loose in qualiteijt als boven dat U Ed. gelijve thoe 

authoriseren Jonckeren Isaac van Utterwijck ende Johan van den Lawick die bij haer 

suppliante daer thoe versogt sijn, om van harer kijndes wegen die voorschreven 

erffscheijdinge t’ helpen doen, ende deselve bij te woonen nae die meeste gelijckheit ende 
billickheit dit doende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt opt versuick van de momberen aver wi(j)len Winants 

Loesen kijnderen, ende Juffer Judith Loese weduwe van zaelge Wijnolt Loese, als moeder 

ende mombersche van haere dochter, behoorlicken gelettet, consentieren ten averstaen van 

den kijnderen ohmen ende bloetz verwanten te treden in erffschejdinge vande erffnisse in 

desen gevuert, authorisierende hijer neffens Joncker Isaac van Utterwijck ende Johan van den 

Lauwijck om de voorschreven erffscheijdinge wegen die weduwe van Wijnolt Loese ende 

desselves kijndes bij tho woenen. Sonder argelist. Actum Campen den 22 februarij anno 1627. 

  Onderstondt: 

Henrick van Hoochstraten secret. 

 

 

286. Den 1 Martii Anno 1627, fol.40vo. 

Opte requeste van Hermen Backer. 

Was geapost: De suppliant wort met de versochte bedieninge des veers toe Sevelingen 

begunstiget ende sall daerop komen bij de Borgemeijsteren inder tijtt. 

 

 

287. Eodem die [1 Martii 1627], fol.40vo. 

Op de requeste van Louwe Jacobs verseuckende met die bedieninge van het cleine water 

moelken int Haetlandt staende begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met die bedieninge vant  
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cleine water moelken int Haelandt staende. 

 

 

288. Den 14 martij Anno 1627, fol.40vo. 

Op die requeste van Gerrit Henricksen Lastman, verseuckende met het turffmeters ampt 

begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versochte 

turffmeters ampt, ende comen hijr op bij de heeren Burgemeijsteren inder tijt. 

 

 

289. Den 18 Martij Anno 1627, fol.40vo. 

Opte requeste ende versuick van Fenneke Berentz die huijsvrouwe van Daniel Roboan, 

versuikende, alhijer haere residentie wederom tho muegen nemen ende schoele tho houden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliantinnen man voorschreven, 

omb alhijer zijne residentie te muegen nemen ende daer volgents Fransche ende Duitsche 

schoele te muegen holden, des begunstigen hem haer Ed. met deser Stadtz burger schap ende 

jaerlix tot stuir van huishuijre met vijff ende twijntich golt gulden met den voirbeholt ende 

bedinge, dat hij vort meer Schepenen ende Raedt omb gagie opte anders sal bemoijen, 

versuch met dese gunste contentieren laet. 

 

 

290. Den 20 Martij Anno 1627, fol.41. 

Hebben Schepenen ende Raedt seeckeren studioso Doemselaer genamt, soe uuit desen Stadts 

Lantinsche schole ad accademiam wert gaen proviatico vereert met vijff en twintich carels 

gulden, uuit die camer der Eclesiastique goederen in tempore te ontfangen. Geresolveert als 

dat men tot avancomen ende bevorderinge van deser Stadt Latinsche schoele, om sal hooren 

nae eenen bequamen man om den selvigen voor den vijerden meester, naest den 

tegenwoordigen rectorem Wendbelij te moegen gebruijcken. 

 

 

291. Eodem die [20 artij 1627], fol.41. 

De weduwe van zaelige Andreas Rotarius wegen het offereren van seecker boeckens, bij haer 

zaelige man int leven gemaeckt, genamt Christelicke vertrostinge vande bedruckte, vereert 

met vijer en twintich carels gulden uuit de Camer der Ecclesiastique goederen in tempore te 

ontfangen. 

 

 

292. Eodem die [20 artij 1627], fol.41. 

Op de requeste van Derck van Munster drapenier met sijn huisvrouwe als zwager ende suster 

van Bele Faess. 

Was geapost: Supplianten wort tott stuir ende behulp van haer gementionierde suster 

gunsteliken toegelecht de summe van vijf ende twintich carels gulden eens, ut de caemer 

vanden E: Borgemeijster Hoff te ontfangen. Ende sullen de vorszchreven supplianten ofte 

derselver suster een eersame raedt deser saecken halven hen vorders ongemolesteret ende 

ongemoeit laten. 

 

 

293. Den 27 Martij Anno 1627, fol.41. 

Opte versuick van zaelige Mr. Johan de Cocks weduwe wegen haer verloepene huijshuijre. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt continunieren suppliantinne uuit commisentie inde  
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huijere van twije jaeren ofte mitte subsidie van twije jaeren huishuijre jaerlix van twijntich 

golt gulden tweten Paschen anno 1627 ende anno 1628, daer an volgen. 

 

 

294. Den 27 Martii Anno 1627, fol.41vo. 

Hebben Schepen ende Raedt de iaerlicxe alimentatie van zaelige Marten Metzelers weduwe, 

so haer tot de summe van vijftijn goltgulden ten respecte haers zoons onderholts toegelecht is, 

geaugmenteret ende vermeerdert op vijf ende twintich goltgulden, also sij denselven haeren 

zone desen vergangen winter mede verpleget heeft. Ende sullen deselve vornoemte 25 

goltgulden ut het overschot vande Burgemeijster Jan Louszen betaelt worden. 

 

 

295. Den 30 Martii Anno 1627, fol.41vo. 

Sijn de heren provisoren van St. Geertruiden Gasthuis geauthorizeret om wegen de seven 

margen landes in Mastebroeck gelegen met den tegenwoordige meijer niewe huire te 

maecken. 

 

 

296. Dito [27 Martii 1627], fol.41vo. 

Sijnnen Henrick Stercke geordonnert tho bethalen an Schultens van Genemuijdens Wilhelm 

de Wolffs soen, Johannis de Wolffs studiosus tot Harderwijck tho bethalen vijff ende 

twijntich carels gulden, brengendedeselve tho rekeninge des E: Albart Jans Hoff wegen zijne 

Camer van dese Stadtz Ecclesiastique guederen. 

 

 

297. Den 3 Aprilis Anno 1627, fol.41vo. 

Op de requeste van Albert Swiertszen timmerman hebbende door het houlick de helfte der 

borgerschap, ende versoeckende de andere helfte hem gratis vereret te mogen worden. 

Was geapost: Suppliant wort met de versochte halve burgerschap begunstiget, mits 

betaelende de gerechticheit daertoe staende, ende mach daerop komen bij de  

E: Borgemeijsteren inder tijtt, ende den Secretaris. 

 

 

298. Den 6 Aprilis Anno 1627, fol.41vo. 

Opt versuick vanden E: Goert Peters als momber aver de voorkijnders van zaelige Willem 

Gisbertz wegen die vercoepinge der voorschreven kijnderen vijerde part an seecker twije 

huisen ende eenen hoff als mede omb ende vermits het affsterven van zijnen mede momber de 

E: Geert Vene zaeliger de kijnderen ohm Peter Gisbertz te surrogieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren vermitz affsterven van den E: Geert 

Jacobs Vene gewesene momber aver zaeliger Willem Gisbertz voorkijnderen der 

voorschreven kijnderen, ohm Peter Gisbertz tot een mede momber neffens den E: Goert 

Peters, ende daer beneffens op gemelte momberen haer versuick accordieende, omb tot 

behoeff derselver kijnderen tho muegen vercoepen alsodane huis ende hoff in desen versocht. 

 

 

299. Den 21 Aprilis Anno 1627, fol.42. 

Op de requeste van Griete Gerrijts weduwe van zaelige Otto Janszen backer, versoeckende 

ontslaegen te mogen worden vande resterende huiriaeren, so sij noch heeft an sekere vier 

morgen landes ant Kuinder weechien gelegen. 

Was geapost: Suppliante wort ditt haer versoeck ontsecht ende afgeslaegen dan so sij  
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t’ vornoemte landt an anderen weet in deselve huire over te laten, mach daerop komen bij de 
heren Ecclesiastique Caemers, om kennisse daer van te hebben ende sufficiente borge gestelt 

te worden. 

 

 

300. Den 24 Aprilis Anno 1627, fol.42. 

Op de requeste van Joncker Claes van Haersolte ende Jochem van Ingen verorndte monberen 

over de kinderen wi(j)len Joncker Johan van Haersolte, ofte desselven twe outste zonen. 

Was geapost: Wort de hijrinne genominierde momberen ende de twe outste zonen van 

zarlige Joncker Johan van Haersolte bij Schepenen ende Raedt geaccorderet ende 

geconsenteret enige vaste ofte immobile goederen te verkopen, mits datt de daer van komende 

penningen ten besten oirbaer ende profijtt vant vornoemte sterfhuis sullen worden 

geimploieret. 

 

 

301. Eodem die [24 Aprilis 1627], fol.42vo. 

Is den E: Caemener Tengnegel bij Schepen ende Raedt geaccorderet ende toegestaen de 

summe van vijer hondert gulden te mogen finieren ofte op renthe nemen, om daermede de 

werckluiden ende andere onkosten, de Giestlike Caemer consermerende, te betaelen, welcke 

vorszchreven penningen sijn E: wederom over een iaer sall aflossen ut deselve vornoemte 

caemer. 

 
In marge: Is oick mede in liber Resolutionem getieckent. 

 

 

302. Den 1 Maii Anno 1627, fol.42vo. 

Op de requeste van Werner Alberts inden Vergulden Leeuw, versoeckende ut sijn huis 

(daerinne hij bij Schepen ende Raedt een tijtlanck te verbliven gecondemneret was) 

wederomme te mogen gaen, om sijn affairen te verrichten. 

Was geapost: Suppliant wort ditt sijn versoeck ut gratie geaccorderet datt hij wederom ut 

sijn huis sall mogen utgaen, mits dien nochtans, bij so veer hij sich hen vorder weder entginge 

ende ongebuerlich anstelde, datt haer EE: als dan de straffe sonder gratie, so wel vant ene als 

het ander tegens hem gedencken int werck te stellen, daerna ij sich sall hebben te regulieren. 

 

 

303. Eodem die [1 Maij 1627], fol.42vo. 

Opte requeste van Geert Geertzen versuickende, vermitz sijne lankduerende bedroeffde quale, 

remisse van 53 gulden, 13 stuijvers, 5 penningen lantpachte als hije noch ande Camere van 

den E: Johan Louwsen wegen die Ecclesiastique guederen noch plichtich is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant uuit sunderlinge 

ehrheffelicke redenen ende commiseratie alsoedane verloepene ende  onbethalde pacht, als 

sije inde Camer van den E: Johan Louwsen vermuege dese requeste noch ten achteren is. 

 

 

304. Eodem die [1 Maij 1627], fol.42vo. 

Opte requeste van Gerrit Fransz gewesen eheman van zaelige Elisabet Tijmans, tho kennen 

gevende dat zijn zaelige vrouwen moeder Aeltgen seeckere renthe, bij den E: Johan Wijntges 

muntmeester heeft laeten beslaen, versuickende, onder burchtocht deselve tho muegen lichten. 

Was geapost: Sij gestelt in handen van suppliantz wederpartije omb sijn wederbericht, 

tuschen dit ende donnerdach daerop tho doene. 



Pagina 59 van 187 

305. Eodem die [1 Maij 1627], fol.43. 

Opte requeste van Johan Jansen Backer, Cornelis Berentsen ende hun adharenten, 

versoeckende versett van haer affgegraven landt buiten die Broder poorte gelegen. 

Was geapost: Supplianten sullen wegen haer affgegraven landt gelijck anderen voor desen 

geschiet getracteert worden. 

 

 

306. Eodem die [1 Maij 1627], fol.43. 

Opte requeste vande semptlicke vroemoeders bijnnen desen Stadt versuickende eenige 

augmentatie van haer jaerlijx tractement. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt aucmentieren suppliantinne jaerlix tractement met 

thijen golt gulden ende sullen also  jaerlijx in gelijke terminen genieten vijff ende twijntich 

golt gulden waervan het irste termin verschenen sal wesen op Johannis naest compstich. 

 

 

307. Den 29 Maii Anno 1627, fol.43. 

Sijnde heren Albert Hoff, Lubbert van Hardenberch, Jan Louszen ende Arent van Ruitenburch 

Borgemeijsteren geauthorizeret om wegen de visscherije bij Joncker Johan van Oestrum, so 

hij wegen die de visscherije van den Graeve praetenderet, informatie te nemen, getuichenissen 

te beleiden nemen, ende doen alles t’ gene bevonden sal worden nodich tot de saecke te sijn. 

 

 

308. Den lesten (31) Maii Anno 1627, fol.43. 

Is Philibert de Wolffi scholte van Genemuiden om sekere consideratie sijne pachtpenningen 

die hij van een seker landt, tott de Giestlickheit der Stadt Campen behorende, iaerlicx utkeren 

moet vermindert met een summe van vijff goltgulden die hij alle iaer minder sal mogen geven 

geduirende sijne huiriaren. 

 

 

309. Den 7 Junij Anno 1627, fol.43vo. 

Opte requeste van Jurrien Hermsen, Geertken Hermsen, Coert Hermsen, Albert van den Hell 

als momberen over d’ onmondige kinderen van zaelige Janneken Jurriens, versoeckende 

wegen der onmondige voorschreven voor kinderen ratificatie vanden coop soe gegaen is over 

saecken huijs ende arve de Schepen steege gelegen twelcke tot afflegginge der schulden 

sterffhuisen vande voorschreven Jennigen Jurriens nootwendich vercooft moet wesen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt approbeeren ende ratificeren den coop der 

voorschreven huises. 

 

 

310. Den 9
de

 Junij Anno 1627, fol.43vo.  

  Copia 

Edele wel achtbare ende zeer voorsienige heeren.  

Alsoe U Ed. Achtbare voor omtrent drie jaeren nodich gevondenden mij ende ande Doctorem 

Johannem Brouwerium als  administrateur, tot scheijdinge ende deijlinge der sterffhuiser van 

mijnen cousin zaelige Peter Mechems met de naegelaetene weduwe Christina Hoijemaeckers 

uuit te richten als vermonders der verstorvene den onmundigen kinderen Johannis, Hermanni, 

Richardi, ende Sophia Catarina te authoriseren ende doctor Brouwerius om dat den meesten 

door den geringen middelen der kinderen buijtenlandts omtrent Ceulen gelegen der selve met 

bedieninghe sich affgedaen, ende alsoe mij alleen de verpleginghe der kinderen ende harer 

geringen middelen ten last tott noch toe verbleven, waerom ick genootsaeckt geweest aen de 
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vrienden naer Ceulen te schriven ende eindelick soe veel uijt geeischt hebben, dat aldaer 

eenen vande vrienden genaemt Caspar Fisqet sich beneffens mij vormundt schafft te willen 

aennemen verclaert ende oock aldaer bij den hogen gerichte daertoe authoriseeren laten, op 

dat wij dan collegialiten ende gesamiten handt de vermundtschafft den onmundigen ten besten 

bedienen moegen. Soe wordt aen U Ed. eerbiedtlicken versocht eene als van mijne constitutie 

tot den vermundtschafft mij mede t’ deijlen, op dat wij beijderhijdts malcanderen 

volmachtigen ende soe ien te lande als daer te Coelen den onmundigen saecken aen 

bequaemsten moegen voergestaenden ende verrichtet worden. Solcken doende 

  Onderstondt 

U Ed. ende Achtbare underdaenige deine de wordts ijder Wilhelmus Tophini 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren D.D Wilhelmum Stephanium tot 

momber over zaelige Peter Mechems onmondige kinderen. 

 

 

311 Den 12 Junii Anno 1627, fol.44vo. 

Op de requeste van Aeltgen Dercks weduwe van zaelige Jacob Peters ende derselver kinderen 

monberen, Hermen Vrijdach ende Hermen Kistemaecker. 

Was geapost: Wort Engbert Martens met desen geordineret ende gelastet datt hij vande 

penningen, so hij van de verkofte goederen van zaelige Jacob Peters noch onder hem heeft, 

ande mombereb van des vorszchreven zaelige Jacob Peters kinderen, sall ut keren ende 

betaelen wegen der kinderen bewesene vaeders goet de summe van vijftich carels gulden. 

 

 

312. Eodem die [12 Junij 1627], fol.44vo. 

Op de requeste van van Gertruijt Claesen Lastmans, weduwe van zaelige Gerrit Peters 

Backer, verseuckende dilaeij ofte remissie van  drie en veertich carels gulden van verloopene 

lant pacht inde camer der Ecclesiastique goederen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne die gerechte helfte der 

beloefde ende noch resterende pacht penningen, soe wanner suppliantinne datelijcken die 

weder helfte wert voldoen ende betaelen, ende bij aldien suppliantinne in desen wert blijven 

in gebrecke sal die collectoer Starcken met die executie moegen voert varen. 

 

 

313. Den 14 Junij  Anno 1627, fol.44vo. 

Op die requeste van Hubert Stockman gewesene poortsluiter, verseuckende remissie van sijn 

begangene faute, ende wederom begunstiget te worden met het poortsluiters ampt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt willen suppliant sijn begangene faute perdonneren 

ende tot het poortsluiters ampt wederom admitteeren ende willen demnae haer eersaeme hem 

suppliant wel ernstich gewaerschouwen hebben, dat haer eersaeme die minste clachte van 

hem suppliant niet wederom voer een comen off sal de facto van sijnen dienst gepriveert ende 

ontsettet worden. 

 

 

314. Den 16 Junij Anno 1627, fol.45. 

Op die requeste van Wolter Hermsen Baecke, Geert Willemsen, mit hunne andere mede  

masschappen, versoeckende te moegen haer verhuijrt worden deser Stadt Campens Sanden  

om bevisset te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt slaen supplianten haer versoeck aff ende willen 

demnae haer eersaemen supplianten wel erenstich mit desen gewaerschouwet hebben desen 
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Stadts Sanden niet te bevisschen off sullen daer voor angesien worden ende arbitralicken 

gestraffet worden. 

 

 

315. Den 27 Junij Anno 1627, fol.45. 

Op die requeste van Willem Berentsen linnewever ende Aeltien Jansen eheluiden, 

versoeckende met die proeve van het H. Geestes Gasthuis begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met den cost ende een 

plaetse in het olde H. Geestes Gasthuis, brengende daer in, ende dat in conformite die 

ordonnatie desfals opgerichtet, alle ende ijdere hare goederen geene uuitbesondert, mits dat 

van henvorder in geene consequentie sal getrocken worden, om ijmant bij, bij tijde met die 

prove van het voorschreven Gasthuis te begunstigen. 

 

 

316. Den 26 Junii Anno 1627, fol.45vo. 

Op de requeste van Derck Duickszen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt accorderen den suppliant Derck Duickszen alnoch sijn 

tegenwoordige brouhuis, gelijck het nu staet, te mogen laten staen ende verblijven, doch alles 

bij provisie ende ter tijtt, dat bij haer eersaeme daerinne naerder sal worden gedisponeret. 

 

 

317. Den 28 Junii Anno 1627, fol.45vo. 

Wort Hendrick Starcke bij een eersaeme Raedt geordineret an D. Georgium Steinmarum 

predicant ende sijne andere bijwesende beijde confratres, alle drie ut de Palts verdreven, tott 

een solagement ende vereringe te betaelen de summe van dartich carels gulden t’ samen ende 
eens, welcke hij in de Giestlike kaemer vanden E: Borgemeijster Tengenegel wederom sal 

mogen korten. 

 

 

318. Den 14 Julij Anno 1627, fol.45vo. 

Opt versoeck van Ansems Ansems linnewever, versoeckende begunstiget te worden met het 

blaesampt vande Buijtenkercke. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versoechte 

blaesersampt van die Buijtenkercke, genitende het jaerlijckse tractament daertoe staende, ende 

dit bij provisie ende revocatie van haer eersaeme. 

 

 

319. Den 14 Juij Anno 1627, fol.46. 

Opte requeste ende versuick van Gerrit Gerrits Holtsager versuickende gebeneficiert tho 

worden mette vacerende bedieninge van Jurrien Jansen. 

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

vacerende bedieninge vande straete rondtsomme het Raethuis deser Stadtz stal, Vischpoorte 

ende Vischmercktz bancken rontsomme te keren ende schoen tholden, op die weeckelicke 

beloeninge als Jurrien Jansz bisheer genooten heft. 

 

 

320. Eodem die [14 Julij 1627], fol.46. 

Opt versoeck van Ariaen Speldemaecker, versoeckende remissie van drie iaeren achterstants  

an de camer de Ecclesiastique goederen soe hij is plichtich ut sijn ruineus huijs, bedraegende 

des jaers negen carels gulden. 
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Was geapost: Soe wanner gebleecken is, dat suppliant een jaer den verloopene 

achterstedige renthe betaelt heeft, wort als dan suppliant die resteerende twee andere 

verloopene jaren renthe geremitteert. 

 

 

321. Den 21 Julij Anno 1627, fol.46. 

Opt versuick van Johan Thoniszen versuickende vermitz affsterven van deser Stadtz boede 

ampt van Johan Thoniszen met het vacerende boedeampt gebeneficiert tho worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant bij provisie met vacierende 

boede ampt der Stadt Campen ende sal daerop commen bij den heeren burgemeijsteren inder 

tijt. 

 

 

322. Eodem die [21 Julij 1627], fol.46. 

Schepenen ende Raedt hebben geresolveert ende goet gevonden dat die verteerde costen van 

Femme Gerritsen soe haere gevanckenisse opt veroeck van haer creditoren sal gerelaxeert 

worden, ende bij Janneken Woltersen gepraesenteert worden voor die voorschreven Femme 

Gerritsen te verschiten welcke verschotene penningen ande voorschreven Jenneken Woltersen 

alsdan wederom sullen entrichtet ende betaelt worden van de eerste ende gereetste penningen 

soe vande voorschreven Femme Gerritsen goederen werden procederende ende daer inne 

gepraesenert wesen voor alle creditoren. 

 

 

323. Den 28 Julij Anno 1627, fol.46vo. 

Heeft Claes Rijcksen voer de heeren Burgemeisteren inder tijt. Als nemptlick die E: Reijner 

Henricksen ende Johan Sarissen beleeft ende angenomen, sijn nieuw gemaeckte pomphuisken 

op den Burgel voer sijn erve ende wert slaende, waer over sijne naebuiren an eenen eersaeme 

Raedt gedoleert hebben, als wordende daer durch haer prospect benomen inde maent van Maij 

anno 1628 hen wech te sullen doen breecken, ende desfals sijne respective naeburen 

clachtelooes te stellen. 

 

 

324. Den lesten (31) Julii des iaers 1627, fol.46vo. 

Op de requeste vande E: Jan Busman, Gijsbert Derckzen ende Joris Beij, monberen over de 

twe nagelatene onmundige kinderen van zaelige Berent Derckzen, versoeckende consent ende 

octroij om ten besten oirbaer ende profijte vande vornoemte hare plechskinderen, ende also 

het de nootwendicheit also ervordert, te mogen verkopen sekere wehre ofte huis ontrent  

St. Nicolaes dijck toe Brunnepe gelegen. 

Was geapost: Supplianten wort dese versochte verkopinge geaccorderet ende 

geconsenteret, ende sullen deselve als monberen oick goede sorge draegen, datt de daer van 

komende penningen ten besten oirbaer ende profijt wederom mogen worden geimploiieret. 

 

 

325. Eodem die [31 Julij 1627], fol.47. 

  Copia. 

Edele. Erentfeste, wijse, voersinninge discrete heeren Burgemeijsteren, Schepen ende Raedt 

der Stadt Campen. 

Geven met behoerlicke reverentie te erkennen d’ erffgenamen van zaelige Roloff Willemsen 

hoe dat sij luiden aen Jan ende Jacob Saabe vercooft hebben het sterffhuis daerinne Rodolff 

Willemsen overleden niet wetende, dat hetselve huijs met eenige lasten van dijcken beswaert 
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is geweest, voer ende aleer de coopenen t’ selve ervaren hebben verweijgeren betalinge te 
doen, soo lange het selve huijs daervan eerst is gevrijet ende alsoe den selven dijck gelegen is 

buijten de Veene poorte anden Steenwech daeran seer weijnich swareicheit gelegen, als 

versoeckende voorschreven erffgenamen, dat sij de beswaernisse vanden dijck vant sterffhuijs 

sullen moegen nemen ende wederomme leggen op haer huijs staende op de Olde strate naest 

de weduwe van Beverlandt, wesende soe vrijen ende goeden onderpandt, als het gedachte 

sterffhuijs, ten eijnde d’ voorschreven erffgenamen, wesende extranu, in hare vercoopinge 

moegen voort varen, ende hare saecken ten eijnde brengen, verwachtende hijr op U E: 

gunstige apostille. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteeren supplianten, dat sij den dijck hijr inne 

gementioneert, van het vercoofte huijs an Jan ende Jacob Saabe, op haer huijs ende arve naest 

de weduwe Beverlants gelegen alwaer Mr. Michel Jogemsen tegenwoordich int woont, sullen 

moegen leggen, ende het selvige daer mede beswaeren, mits dat supplianten voor die 

voorschreven beswaernisse vanden voorschreven dijck daer en boven noch sullen verbinden 

ende ten onderpande stellen, alle andere goederen vande voorschreven zaelige Roloff 

Willemsen binnen deser Stadt ende denselven vrijheit gelegen. Actum den 5 Augusti 1627. 

 

 

326. Den 5 Augusti Anno 1627, fol.47vo. 

Sijnnen inde gerichte erscheenen Henrick van Suirbeecke ende Roeloff Benier, voer haer 

selven, Mr. Michel Jogemsen als man ende momber sijnen huisvrouwe Aeltken van 

Suirbeecke, ende mede als volmachtiger neffens Albert ter Helle, van Gerrit van Suirbeecke, 

Jan van Suirbeecke, Geertruit ende Margreta van Suirbeecke, Harmen van Suirbeecke ende 

Claes van Wijringen als man ende momber sijnen huijsvrouwe Femmetgen Benier, 

vermoegens volmacht in dato den 25 Augusti 1626. 

Voor Schepenen deser Stadt die E: Erenst van der Cuerbeecke ende Johan Vene gepasseert 

alle t’samen respective erffgenamen van zaelige Roeloff Willemsen, ende bekenden inden 

verhaelden qualiteit voor haer ende haren erffgenamen, alsdat sije met consent vande eersame 

Raedt seeckere eijnde dijckx waermede het huijs van zaelige Roeloff Willemsen soe nu an 

Johan ende Jacob Saabe sonder eenige beswaernisse van van dijcken vercooft is beesher  

beswaert is geweest, van het voorschreven huijs afgenomen ende verlichtet hebben ende van 

hen vorder daer van bevrijt sal wesen ende blijven, ende hebben sije recognoscenten demnae 

met het voorschreven eijne dijckx belast, beswaret ende het selvige gelecht, op seecker huijs 

ende arve binnen desen Stadt Campen op die Oldestrate gelegen, Tusschen Joncker 

Beverlandts ten eener ende Lambert Pelser ten anderen zijden. Streeckende voor vande strate 

tot achter an Joncker Haerst arve ende weere alwaer die voorschreven Mr. Michgel Jogemsen 

in woont, ende voorschreven erffgenamen is thoebehorende; ende hebben voorts die 

voorschreven recognoscenten, wegen die beswaernisse der voorschreven eijnde dijckx, an die 

voorschreven Jan ende Jacob Saabe ten onderpande gestelt ende gerichtelicken verbonden, 

alle ende ijdere goederen vande voorschreven Roeloff Willemsen, soe binnen deser Stadt ende 

derselver vrijheit gelegen sijn, om alle hinder, costen ende schade wegen die voorschreven 

dijck te lijden, daer op ende an met allen rechten te moegen verhaelen. 

Coram: Erenst van der Cuerbeecke, Arent van Ruitenburch. 

 

 

327. Den 7 Augusti Anno 1627, fol.48. 

Op die requeste van Francke Cornelijsen versoeckende een subsidie in sijn soberen staet ende  

tegenwoordigen gelegentheit. 

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

gulden eens, uuit de camer der Ecclesiastique goederen vanden heer Tengnegel te ontfangen. 
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328. Den 7 Augusti Anno 1627, fol.48vo. 

Opte requeste van Jonge Isebrant Jans op Campervene versuickende  eenige remissie an zijne 

jaerlixe pacht wegen de beloepinge van zijne gehuerde landt met sant. 

Was geapost: Omb des suppliantz geledene schaede wegen het bestorten van zijn gehuerde 

landt, remittieren Schepenen ende Raedt, hem an zijne pachtpenningen jaerlix, geduerende 

zijne pacht jaeren, vijfftien carels gulden. 

 

 

329. Den 11 Augusti Anno 1627, fol.48vo. 

Opte requeste van Johannes Buijck schoelmeester alhijr versuickende eenich stuijr huis 

huijere. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren ende  begunstigen den suppliant tot stuer 

van zijne huishuiere mett thijen goltgulden jaerlix, waervan het irste termijn, des 

begunstichden huishuires op Paschen naestcompstich Anno 1628 verschenen zal wesen. 

 

 

330.  Den 14
de

 Augusti Anno 1627, fol.48vo. 

Opde requeste vande samptlijcke waegeners ende voerluiden, versoeckende dat die ordre wat 

moege amplieert worden, waer inne gestelt, dat die eerste voerman op Zwolle smorgen  

affvaert tho ses uuren sijn peerden bij derhandt ende 6 alsoe gereet om te varen wesen sal. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren supplianten, dat sije thoe soeven uren 

hare peerden bij den handt sullen moegen hebben ende alsdan affvaren ende den reijsenden 

man ende anderen alsoe accomodeeren. 

 

 

331. Eodem die [14 Augusti 1627], fol.49. 

Op die requeste van Trine Daniels weduwe van zaelige Willem Wessels, versoeckende 

remissie van haer landtpacht overmits haer landt seer versteecken ende vergraven wordt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt temitteren suppliantinne in de camers deser Stadt 

Campen, vande jaeren 1626, 27 ende 28, ijder derselver jaren vijff en vijftich gulden. 

 

 

332. Den 4 Septembris Anno 1627, fol.49. 

Opte requeste van Evert Berentz olt burger versuickende, gebeneficiert tho worden met het 

vacerende, bedieninge van Gerrit Gertz. 

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

vacierende bedieninge vande straet rontsom het Stadthuis, deser Stadtz stal, Vispoort ende 

Vismerckt tho keren ende schoen te maken ende t’onderholden opte weekelijcke beloeninge 

daertho staende. 

 

 

333. Den 13 Septembris Anno 1627, fol.49. 

Copia. 

Edele Erentfeste hoochgeleerde Vrome Wijse zeer versinnige heren Burgermeijsteren,  

Schepen ende Raedt der Stadt van Campen. 

 

Vertoont met erbiedicheijt die Ersame Hendrick Spirinck schipper tott 2 mael geweest in 

Indien ende sulcx ter oirsaecke van lasten, daermede hij unde sijn zaelige huisvrouwe waren 
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beswaert, d’welcke lestlick doir industrie ende Godts gratie bij hem alleenliken sijn afgedaen 

buiten enich behulp der kinderen, in voegen datt oick d’suppliant daerom denselven gien 
moederlike goet heeft konnen bewijsen, hebbende gelijckwel als een eerlick vaeder toestaet, 

gedurende de reijsen daerbij gedaen ut sijn verdienst meerder, als het moeder goet, in dien 

gien schulden daer geweest hadden, enichsints hadde konnen importeren. Ende so nu 

suppliant sich soeckt te verandersaten, oick sijn dochters man Willem Lepherts hem soude 

soecken daerinne, als hij spreidet te verletten met praetensie ende onbehoirlick eijschen vant 

moeders goet. Ist datt suppliant biddet, dat U Ed. gelieve hetselve onangesien te gedogen, datt 

sijne geboden sonder enigerleije ophoudingen mogen voortgaen, praesenterende suppliant so 

ter gelegener tijtt met goede vrundtschap d’vorszchreven zwager sich niet begeerde gepaeijt te 

houden denselve met goede redenen ende rechten ter Gerichts bancken te beiegenen, unde 

daerover ist noot U Ed. sententie te verwachten. Des doende 

Hijrop was geapostileret ende in margine getieckent: 

Suppliant wort ditt sijn versoeck geaccorderet, ende sullen de geboden mogen voortgaen ende 

hij suppliant tott den ehestandt wederom treden, mits nochtans datt hij (volgents oick sijne 

praesentatie) naderhandt ende t’allen tijden, de questie, so tusschen hem ende sijn 
gementionierde zwager ofte dochters man Willem Lepherts over het bewijsen ofte erfuten der 

moederlike goederen vornoempt, sall mede soecken te slechten ende af te maecken ende sich 

daertoe te accommoderen, t’sij dan in der vrundtschap bij compositie, ofte bij forme van 

rechte. 

 
In marge: Den 17 Octobris Anno 1627. Hebben Schepenen ende Raedt volgentz dese hijer naest anstaende 

appostille, den suppliant schipper Henrick Gerritz (Spirrinck) op zijn naerder versuick an haer ende gedaen, geaccordiert met 

sijne ondertrouwede huisvrouwe te meugen trouwen ende hem naer ordre van de kercke inde ehestant laeten bevestigen mitz 

nochtans dat hij volgentz zijne praesentie ten allen tijden, die questie tuschen hem ende sijne dochters man Willem Lephertz 

aver het bewijsen van moeders guet inden frundtschap soe doenlicken ofte nae Rechte sal suicken tho verlichten ende 

affmaken. Sonder Argelist. 

Henrick van Hoochstraten. Secret. Iusu Senatus scripsis 

 

 

334. Den 26 Septembr(is) Anno 1627, fol.49vo. 

Hebben Schepen ende Raedt den boeckdrucker Frans Jurriens voor het offereren van seker 

boecksken geintituleret De Stemme Johannis des Dopers, tot een recompense vereret die 

summe van vier ende twintich carels gulden, welcke hen ut de caemer vande E: Reijner 

Gansneb gnt. Tengenegel ontrichtet sullen worden. 

 

 

335. Den 26 Septembr(is) Anno 1627, fol.49vo. 

Hebben Schepen Raedt geordineret, datt tott elcker tijde, als de ruiteren ofte soldaten, hare 

servisen worden utgetelt ofte betaelt, de beijde praesiderende Borgemeijsteren daer mede an 

ende aver sullen wesen, genietende ider dach daer voor een taecke wijns elck int besunder. 

 

 

336. Den 4 Octobris 1627, fol.50. 

Op die requeste van Louwe Petersen Stadts meijer op die Hoelen opt Eilant, versoeckende  

eene parthije holt tot het maecken van de schoir dijcken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot reparatie ende 

hermaeckinge van sijn vervadene schoir dijcken met vijff vimmen holt welcke durch die 

heeren Cameners in tempore an hem suppliant sullen entrichtet worden. 
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337. Den 3 Novembris Anno 1627, fol.50. 

Op die requeste van Geert Lambertsen  van Cuijlenburch, sijner handtwercken van steen ende 

beelthouwen, versoeckende sijn handtwerck een tijtlanck al hijr te moegen oeffenen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant den tijt van drie maenden 

om sijn handtwerck en conste, alhijr te moegen exerceren, mits dat suppliant behoorlijcke 

attestatie sijnes handels wandels ende hercomens geholden sal wesen bij te brengen, ende 

oock mede het Gilde clageloes te holden. 

 

 

338. Den 10 Novembris Anno 1627, fol.50vo. 

Opte requeste van Trijntgen Peters weduwe van zaelige Mr. Garhart Baltz schilder 

versuickende alnoch tot subsidie van haere drije kijnderkens als sije uuit mildadicheit tot noch 

toe genoeten heft, alnoch begunstiget muege worden. 

Was geapost: Schepenen ende Radt begunstigen alnoch supplianthinne uuit commisseratie 

mit vijff ende twijntich carels gulden in twije termijnen als voor desen vande gecommittierde 

totte administatie der Ecclesiastique guederen tho ontfangen. 

 

 

339. Eodem die [10 Novembris 1627], fol.50vo. 

Opte requeste van Truijde Gerritz weduwe van Peter Stuijve, versuickende eenich behulp tot 

stuer van huijshuijere. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne tot stuer van huijshuijere 

met thijen carels gulden, vande gecommittierde tote administratie der Ecclesiastique guederen 

t’ontfangen. 
 

 

340. Eodem die [10 Novembris 1627], fol.50vo. 

Opt veruick van Ursula Jans versuickende seeckere woeninge, ande Stadtzmuiere tegens aver 

des E: Reijner Jans huis gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliante tot wederseggen van haer Ed. 

mete woeninge in desen gemelt. 

 

 

341. Eodem die [10 Novembris 1627], fol.50vo. 

Op de requeste van Engele Everts naegelatene weduwe van zaelige Jan Toenis deser Stadts 

geweesene boode, versoeckende het jaerpensien daerinne haer zaelige man gestorven is, ende 

te moegen in deser Stadts woeninge verbliven. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met het halve jaer 

pensioens daerinne hares suppliantinnen zaelige man verstorven is contiuneerende alnoch 

oock mede in desen Stadts woeninge tot revocatie van haer eersame. 

 

 

342. Eodem die [10 Novembris 1627], fol.51. 

Op die requeste van Jennigen Lambertsen naegelatene weduwe van zaelige Harmen  

Lambertsen opt Eilant versoeckende eenige subsidie in haren soberen staet. 

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

eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen in tempore vanden Ed. Reijner Gansneb gnt. 

Tengnegel te ontfangen. 
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343. Den 22 Novembr(is) Anno 1627, fol.51. 

Opte requeste van Gisbert van Bronckhorst versuickende hem het exercitie van brouwen vant 

grane muege geconsentiert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op suppliants ende derselve vrunden versuick 

behoorlicken gelettet ende offwel haer Ed. gemeint waren gewesen, bij haer gewijsde tho 

verblijven ende dan noch tegens haere burgeren meer uut compassie, (schult bekennende) als 

ende utterste rigeur ingenoemen sal sijne operlachte amende ende neringlosicheit muegen 

redinueren mit hondert olde schilden, die hij geholden sal sijn ande Cameners inder tijt tho 

erleggen, voor ende alehr hij sijne voorschreven neeringe van brouwen sal muegen doen, ende 

sal sich wachten van sulcke ofte dergelijcke meer tho plegen, ofte haer Ed. willen hem, sonder 

eenige comunentie stricktelicken naer haer Ed. ordonnantien ende weten straffen. 

 

 

344. Den 24 Novembris Ano 1627, fol.51vo. 

Op die requeste van Simon Jansen wilemaecker, Henrick Albertsen, Gerrit Jacobsen coijer 

ende Bartelt Jansen als waerburgen voor Gerrit Jansen Kicker, Stadtsmeijer van het Pipers 

Santgen opt Eilant, versoeckende dat haer eersaeme het voorschreven Pipers Santgen gelive 

an haer te nemen, ende haer waerburgen wegen haer burchtocht te ontslaene, ende mede haer 

te consenteren te moegen die goederen op het voorschreven Saentken wesende, ende den 

voorschreven meijer toe behoorende tegens die verloopende lantpachten te vercoopen 

angesien die voorschreven meijer die goederen is dissipeerende. 

Was geapost: Supplianten sullen geholden wesen goede voersorge te dragen dat die 

algereets verschenen lantpachten ende soe alnoch verschijnen werden, ten behoorlijcken tijt 

moegen betaelt worden, consenterende demnae  oock supplianten dat sije het voorschreven 

Pipers Santken aen een beter ende bequamen meijer moegen verhuijren, ende het goet, soe op 

het landt bevonden wort ende den meijer is toebehoorende tegens die schuldige landt pachten 

sullen moegen doen exiecuteren ende ten overstaen van een gerichts diener te gelde te 

maecken, blijvende niette min sije supplianten waerburgen voor als naer. 

 

 

345. Den irsten Decembris Anno 1627, fol.52. 

Opt versuick ende remonstrantie van den E: Guilliam Herinckhoek, versuickende eenich 

verset wegen zijne geledene schaede, bij het tijmeren van den stal ofte corps deguarde voor 

die ruiterie, geleden an zijnen hoff aldaer gelegen. 

Was geapost: Consentieren Schepenen ende Raedt dat Guilliam Herinck(hoek) die ledige 

plaetze aldaer noch onbetijmert an sijn hoff liggende, tot an den gevel vande regementz 

cammer tot zijnen vaes  zal muegen gebruicken, also nochtans dat hij geene luchtscheppinge 

van glasen opte vensteren vande regementz camer opte anliggende woeningen, mit tijmeringe 

ofte plantage in eenigen maeten sal muegen verhijnderen, des sal haer Ed. oock vrijstaen tot 

allen tijden uuit die puitte eene pompe tot ande strate ofte inde stal vast te muegen doen 

leijden. 

 

 

346. Den 4 Decembris 1627, fol.52. 

Op die requeste van Dijrck Jansen meester int Armen weesenhuis, versoeckende de  

Burgerschap deser Stadt voer sijne vijff soonen, met namen Tonis olt 19, Abram 15, Egbert 8, 

Rijck 6 ende Peter Dirricksen 4 jaren olt weesende, met praesentatie daer an tegens te sullen 

het voorschreven Armen weeshuis tot cledinge der kinderen versien met een stucke grauw 

laecken. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen die vijff soonen van suppliant met deser 

Stadts Burgerschap, mets dat hij suppliant het Armen weeshuis voorschreven tot cledinge der 

kinderen, eens met een grauw laecken van omtrent vijftich ellen lanck, ende ijder elle een 

Rijxdaeler weerdich, sal versien. 

 

 

347. Den 11 Decembris Anno 1627, fol.52vo. 

Opte requeste van Andries Muntz, versuickende weijnich bijstandtz ende subsidie tot 

huishuijere daer inne verlaeten is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in sijne lanckwillige 

sieckte met vijff ende twijntich carels gulden eens, vande E; Reijner Gansneb gnt. Tengnagel, 

als Cameer ende geommittierde deser Stadtz Ecclesiastique guederen te ontfangen. 

 

 

348. Den 13 Decembris Anno 1627, fol.52vo. 

Opte requeste van Willen Frerixsen omb deser Stadtz Campens Burger te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant neffens sijn soentgen deser 

Stadtz Burgers te moegen worden, mitz bethalende de gerechticheit tot het wijnnen deser 

Stadtz Burgerschap staende, ende comen daerop bij den heeren Burgemeijsteren ende 

Cameners inder tijt. 

 

 

349. Eodem die [13 Decembris 1627], fol.52vo. 

Opte requeste van Joannes  Engberts versuickende eenich subsidie tot stuijer van huis huijere 

ende wegen zijn opbreeken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot stuijer van huis huijere 

met dartich goltgulden, daervan het irste jaer, op Paschen Anno 1628 naestcompstich 

verschijnen zal, ende dan noch met thijen goltgulden eens tot vollenste zijnen oncosten int 

verhuisen gedaen, Actum. 

 

 

350. Den 20 Decembris Anno 1627, fol.53. 

Opte requeste van Aperus Haerweijer, sijden laecken coper tot Amsterdam versuickende 

neffens drije sijne soentgens dese Stadtz Campens Burger te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordiere, den suppliant omb neffens zijne drije 

soentgens deser Stadt Campens Burgers tho muegen worden, mitz bethalende voor die 

wijnninge derselve vijff ende tsestich goltgulden ende vervuegen hem daer angaende bij de 

heeren Burgemeijsteren ende Cameners inder tijt. 

 

 

351. Eodem die [20 Decembris 1627], fol.53. 

Opte requeste van Gerrit Lambertz van Cuilenburch beelthouwer, ende beeltsnijder,  

versuickende neffens zijne twije soentgens, met deser Stadtz Burgerschap begunstiget ende  

met het wijnnen van een gilde te muegen verstaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant neffens zijne twije 

soentgens omb deser Stadtz Burger te muegen worden, mitz bethalende voor dieselve 

gerechticheit die somme van veertich goltgulden, ende accordieren hem op sijn vorder 

versuick int wijnnen vant gilde, met het wijnnen van een gilde tot zijn kuer te muegen 

volstaen, ende commen  hijer op bij den Burgemeisteren ende Cameners inder tijt. 
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352. Den 29 decembris Anno 1627, fol.53. 

Opte requeste van Gerrit van der Scheltstrate van Wesel versuickende deser Stadtz Burger te 

muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, omb dese Stadt Campens 

Burger tmuegen worden, bethalende die gerechticheit daer so staende. Ende dien volgentz 

genoechsame cautie stellen wegen gebuertz brieff, om ten irsten uuit tho brengen. 

 

Den 7 Aprilis heft Gerrit van der Schelstrate zijnen operlachten behoirlicken ende gerichtliken 

gebuertz  brijeff onder de Stadt neder Wesels segel uuitgebracht. 

 

 

353. Den 30 Decembris 1627, fol.53vo. 

Op de requeste vande Ed. Arent van Ruitenburch ende Otto Gansneb gnt. Tengnegel, als 

mombaren van zaelige Maurits Losen kinderen versoeckende te moegen vercopen harer 

plechkinderen aendeelen van derselver huijsen binnen deser Stadt Campen gelegen, aengesien 

die mede eijgenaren hare andeelen der voorschreven huisen gesinnet ende bennen afftestaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese voorschreven momberen, dat sije 

ten meesten profijt van hare plechkinderen, derselver andeelen vande huisen ende arven 

binnen deser Stadt Campen gelegen, sullen moegen alieneren ende vercoopen. 

 

 

354. Den 5 Januarij Anno 1628, fo.53vo. 

Op die requeste van Evert Harmsen Bel, versoeckende met deser Stadts Burgerschap 

begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ende sijn soontken, olt 

wesende 6 wecken met deser Stadts Burgerschap, mits betaelende die gerechticheit daer toe 

staende, ende wort desselver  soontken die selvige gratis geconsenteert ende sal suppliant 

geholden wesen inden tijt van twee maenden behoorlijcke attestatie sijner eerlijcken 

hercomens, handels ende wandels bij te brengen, ende desfals Mr. Abramh toe burge te 

stellen. 

 

 

355. Eodem die [5 Januarij 1628], fol.54. 

Opte requeste van Wolter Revertz Storck versuickende voer hem ende zijne kijnderen, deser 

Stadtz Burgerschap. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren, den suppliant, omb neffens sijne 

soentgen daervoor hij eenige gratie genieten zal burger deser Stadt te muegen worden, 

regulierende hem vorders nae de ordre tot het wijnnen deser Stadtz Burgerschap staende, ende 

comen daerop bij den heeren Burgemeijsteren ende Caemeners inder tijt. 

 

 

356. Den 10 Januarij 1628, fol.54. 

Op die requeste van Cornelis Besselsen, versoeckende een subsidium in sijnen ende sijner 

huisvrouwen soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ex gratia eens 

extraordinaris met vijff en twintich carels gulden, in twee termijnen, als Petri ad Cathedram 

ende Joannis uuit de camer der Ecclesiastique goederen in tempore te ontfangen. 
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357. Eodem die [10 Januarij 1628], fol.54vo. 

Op die requeste van Sondach Conraets, versoeckende moegen deser Stadt, derselver vrijheit 

ende veerschepen frequenteren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteen suppliant ex commiseratione, als dat hij 

deser Stadt van Campen mit in ende uuitgaen, als mede derselver vrijheit ende veerschepen 

sal moegen frequenteren ende gebruicken, mits dat hij sich van hen vorder dermaten 

comportere ende drage, als een eerlivent man gebeurt ende toestaet. 

 

 

358. Den 12 Januarij Anno 1628, fol.54vo. 

Op de requeste van Wijbrant Ariaensen van Groningen, versoeckende eenich subsidium in 

sijnen soberen staet. 

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

gulden eens, uuit de camaer de Ecclesiastique goederen in tempore te ontfangen. 

 

 

359. Den 2 Februarij Anno 1628, fol.54vo. 

Opdie requeste vanden E: Johan Sticker ende Jan Sluiter als momberen over Grete ende Trude 

Tijmens van Greet, innocente dochteren van Jennigen Lentings, versoeckende het sterffhuis 

vande voorschreven Jennigen Lentincks sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese hijrinne gementioneerde 

momberen ten overstaen van twee principaelste creditoren, der erffhuiser goederen sub 

beneficio inventarij te moegen adieren ende anveerden. 

 

 

360. Eodem die [2 Februarij 1628], fol.55. 

Op de requeste van Daniel Heijdanus conrector, versoeckende met een huijs geaccommodeert 

te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten vollenste tot sijn 

huishuire des jaers met dertich goltguldens, waervan het eerste jaer verscheenen sal wesen op 

Paesschen anno 1629. 

 

 

361. Eodem die [2 Februarij 1628], fol.55. 

Opte requeste van Johan Roloffsen ende Johan Geertz als momberen van zaelige Jutte Aertz 

vijer onmundigen kijnderen versuickende approbatie van seeckere vercoepinge van 7 ½ 

gresen landtz, tot goeden prijse vercoft bij den kijnderen vader. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt approbieren den coep van seeckere 7 ½ gresen landtz 

in haere requeste vermelt, mijts dat de kijnderen portie ande cooppenningen vant vorschreven 

lant bij supplianten tot proffit der kijnderen op wische ende vaste onderpande gestelt muegen 

worden. 

 

 

362. Den 14 Februatij Anno 1628, fol.55vo. 

Op die requeste van D. Meijnerus Goijken versoecke begunstiget te worden met die  

wooninge van Mr. Egbert Bisscop bij den Boven kercke bij den Munte gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met die voorschreven versochte 

wooninge mits dat hij de wooninge selven bewonen sal ende te verlaten die wooninge inde 

Grone strate hem suppliant voor desen geaccordeert. 
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363. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.55vo. 

Op die requeste van Arent Jansen versoeckende eenige remisse van dat hij te bij tijden een 

gehuijren koestal van Brigitten hadde moten verlaten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant vande verloopene huijre thijn 

golt gulden. 

 

 

364. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.55vo. 

Op die requeste van Geesgen Jansen weduwe van zaelige Andries Straetgen, versoeckende dat 

die magistraet wederom gelive an te nemen het huijs ende arve in de Grone strate gelegen bij 

haeren man int leven gecooft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt willen het voorschreven huijs ende arve wederom an 

nemen gelijck dat haer E:  het selvige weder an neemen mits desen. 

 

 

365.  Eodem die [14 Februarij 1628], fol.56. 

Opt versoeck van Jacob Jansen Isebrantsen, versoeckende dat hij moegen aen een anderen 

meijerman overdoen seeckere arve tot deser Stadt Ecclesiastique goederen behoorende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn petitie, mits dat  hij 

suppliant als principaele pachter end esijne burgen voor als naer verobligeert sullen blijven. 

 

 

366. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.56. 

Op die requeste van Jenneken Geertsen tot Brunnepe versoeckende remissie van vijer jaren 

verloopene renthe uuit haer huis gaerde weesende jaerlicx 14 stuivers. 

Was geapost: Schepepnen ende Raedt remitteren suppliantinne ex commiseratione die 

verloopene renthe van twee golt gulden. 

 

 

367. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.56vo. 

Opte requeste vande semptlicke gildebroederen vande backers eene niije ordre vant witte 

broot ende tarwe broet muege gemaeckt worden. 

Was geapost: Partijen sulen haer versuegen bij den heeren nije ende olde brootwegers. 

 

 

368. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.56vo. 

Opte requeste van Mr. Roloff Hermsen versuickende voldoeninge van eenich meesterloen an 

verscheijden soldaten verdient. 

Was geapost: Suppliant sal sich verfuegen bij de heer Cameners inder tijt. 

 

 

369. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.56vo. 

Opte requeste van Janneken Egbertz die weduwe Rutgers Cuijpers ende Trijne  

Frericx weduwe van Frerick  Henricksen versuickende reckeninge ende reliqua tho doene  

vanwege seeckere momberschap wegen eenen Clas Petersen. 

Was geapost: Partijen sullen haer verfuegen bij den E: Albert Hoff, Ernst van der 

Kuerbeecke, op Saterdach naest commende des nae middachs ten een uhre. 
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370. Eodem die [14 Februarij 1628], fol.56vo. 

Opte requeste van Aert Aertssen woenachtich tot Graffhorst, versoeckende surceanche van 

drie jaeren verloopene pacht soo hij aen deses stad Campens ende den nootdruftige Armen 

schuldich ende uuijt sijn erffken ten achteren is, monterende ter somme van negen golt 

gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op des suppliants versoeck naerder geleth hebben den 

suppliant sijn pacht schult in desen aengeroert uuijt redenen haer Ed. daer toe bewoogen 

guetlicken geremitteert, ende quijt gescholden. 

 

 

371. Den 28 februarij Anno 1628, fol.57. 

  Copia. 

Edele Erentfeste, hoechachtbare, versinnige, seer wijse ende  wel discrete heeren. 

mit be behoorlijcke reverentie geeft U Edele toe kennen Johan Cockart, ruijter onder die 

Graeff Pompeio, hoe dat hij wegen sijn genootdronge ende drovige ongelucke, van sijn 

princelicke Eccellentie, een genadich perdon heeft geimpetreert, om sijn vorige plaetse, ende 

onder obgemelten Graeff sich weder te stellen, twelcke onvermis sonder U Ed. consent niet 

can geschieden, ende hij die oncosten buiten die Stadt ende sonder dienst niet langer can 

draegen, soo biddet suppliant opt alder ootmodichste U Ed. wille uuit mitdegentheit, geliven 

hem te consenteeren, ende diewijle suppliant heeft verstaen, bij U Ed. qualick genomen te 

sijn, dat hij sonder versoeck ende consent, in U Ed. Stadt is gecomen, soe verclaert 

sincerlicken, t’selve niet uuit verbaegentheit ofte cleinachtinge van U Ed. geschiet te sijn, 

maer eens deelt uuit onnoselheit ende bij gebreecke van een schrijver des requestes hijr buiten 

anderdeels uuit de industrie ende persunsie van anderen, om die monsteringe te voldoen ende 

sijne vergevene plaetse bij den heer commissarie te recupereren, ende dienstlick versoeckende 

U ED. wille sulcx niet ten registen interpreteren, maer hem gunstelicken perdoeneren waerop 

suppliant een genadige resolutie ende vorderlichste apostille imploreeren ende hartelijcken 

verwachtet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt geinsiteert hebbende die geexhibeerde contschappen 

vanden suppliant, ende daer beneffens het geimpetreerde perdon van sijn princelijcke 

exelentie  accordeeren den suppliant, dat hij bij provisie ende ter tijt toe haer eersaeme deser 

saecken halven durch de vrunden des nedergelechten niet anders geinformeert werden sijn, 

deser Stadt Campen ende derselver vrijheit vrij, franck ende ongemolesteert sal moegen 

frequenteeren ende gebruicken, oock mede daerinne soe lange wesen ende verblijven. Actum 

in senatu ut supra. 

 

 

372. Den 4 Martij Anno 1628, fol.58. 

Op die requeste van den weduwe van zaelige Lochum Lochums, Geesken Michiels 

gena(e)mt, versoeckende een alimentatie des jaers in haren soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijff en dertich  

carelsgulden des jaers in twee termijnen, als Paesschen ende Michaeli uuit deser Stadt  

Campens Ecclesiastique goederen jaerlicx te ontfangen. 

 
In marge: Geauchmenteert tot 50 carels gulden den 9 Junij 1629. 

 

In marge: Apostille van den 7 Martij deses jaers 1628 gestelt opte requeste van Cornelis van Keppel wegen het 

octroy vandt setten van den calck oven hijernae tho ersien, nader 21 Junij Anno voorschreven. 
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373. Den 8 Martij Anno 1628, fol.58. 

Hebben Schepenen ende Raedt uuit redenen haer Ed: daer toe moveerende, die nae gelatene 

weduwe van zaelige Reijner Haninck begunstigen met vijftich carels gulden eens uuit de 

Camer der Ecclesiastique goederen van den heer Burgemeester Tengnegel te ontfangen. 

 

 

374. Eodem die [8 martij 1628], fol.58. 

Op die requeste vande E: Peter Vene (apotheecquer), versoeckende voor deser Stadts 

Apotheecquer te moegen angenomen worden, onder behoorlicke jaerlicksche tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt willen den suppliant voer desen Stadts 

ordonarische apothecquer bij provisie ende tot revocatie van haer eersaeme anneemen ende 

met die selvigen dienst begunstigen, mits dat hij suppliant met behoorlijcke droegen ende alle 

ander nootsaeckelicke compositien sijn Apotheque versiensal welcke Apothecque tweemaels 

des jaers als op Paesschen ende Michaelis durch die heeren Burgemeesters in tempore ende 

die heeren Doctoren deser Stadt sullen geinsiteert worden des sal dan den supliant l jaerlijckx 

uuit deser Stadts Camer in twee termijnen, als te weeten op Paesschen ende Michaelis geniten 

ende ontfangen vijftich carels gulden, waervan het eerste termijn op Paesschen deser jaers 

1628 sal verscheenen ende vervallen wesen. Actum in Senatu ut supra. 

 

 

375. Den 14 aprilis 1628, fol.58vo. 

Op die requeste van Willem Hendricksen op die Moddercuil, versoeckende dat hij sijn swager 

Dirrick Hendricksen bij hem opt arve moege nemen ende het halve erve moege over doen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordeeren suppliant in sijn petitie ende 

verseuck. 

 

 

376. Den 19 Aprilis 1628, fol.59. 

Op die requeste van Egbert Henricksen verseuckende met het turffmeeters ampt in plaetse van 

Gerrit Hendricksen, soe wegen sijner lijves swaeckheit het selvige niet bedinen te moegen 

begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versochte 

turffmeeters ampt ende dat bij provisie ende revocatie van haer eersaeme, mits dat hij 

suppliant sich dermaten in sijne bedieninge compotere, dat haer eersaeme desfals die minste 

clachte niet voer en come. 

 

 

377. Eodem die [19 Aprilis 1628], fol.59. 

  Copia. 

Aen mijn Ed: heeren Borgemeijsteren, Schepenen ende Raedt deser Stad Campen. 

Geeft met behoorlicke eerbiedinge ende reverentie te kennen Joannes Moock hoe dat hij 

suppliant U mijn Ed: heeren bij requeste ootmoedelijcken gereconstreert ende vertoont heeft, 

tot wat eijnde hij suppliant sijne studia hadde gedirigeert ende d’selve lange ende diverse 
iaeren op verscheijden plaetsen met sijns suppliants grote ende merckelijcke costen 

gepersequeert ende vervolget alles op hoope, dat hij suppliant in tijden ende wijlen van U 

mijn Ed: heeren mochte geavanceert ende bevordert worden, Ende aengemerckt voor desen 

ende voor alnoch geene bequaeme middelen noch gelegentheit sich hebben geopenbaert, 

omme tot enich avancement te geraecken, ende hij suppliant (als d’welcke studiorum fiorum 

causa sijne middelen gants ende t’eenemael heeft geconsumeert) seer genegen is, omme sijne 
studia vorder te continueren, ende voorts tot uwer mijn Ed: heeren dienste te effectueren. So 
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versoecken, bidt ende begeert hij suppliant ootmoedelijcken dat U mijn Ed: heeren, als sijne 

getrouwe fautores, believe hem suppliant een eerlijcke tractement iaerlicx toe te leggen, op 

dat hij suppliant sijne studia ten fine als vooren mach effectueren, twelcke doende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot het effectueren ende 

volvoeren van sijne studia ende dat voor den tijt van twee jaeren, jaerlickx met hondert 

daelers  mits dat het de magistraet als dan sal vrijstaen (sonder dan noch anden suppliant 

verobligeert te wesen) hem suppliant inde eene ofte ander qualiteit, ten dienste deses Stadt 

Campen te moegen emploieren ende gebruicken. 

 

 

378. Eodem die [19 Aprilis 1628], fol.60. 

Op de requeste van Egbert Hendricksen ende Jan Gerritsen raedemaecker als momberen over 

Lubbert Voormans dree naegelatene kinderen, versoeckende consent om toe aflegginge der 

erffhuis schulden ende tot meerder profijt van haere plech kinderen te moegen vercooperen 

derselver plechkinderen huijs ende arve Achter de Nije muire op de hoeck vande Bredestege 

gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese hijrinne gementioneerde 

momberen dat sije ten meesten profijt van haere plechkinderen ende tot voldoeninge der 

schulden, derselver huijs ende arve sullen moegen veralieneren ende vercoopen, ende die 

penningen soe daer van worden procedeeren ten meesten profijt ende oerbaer van hare 

plechkinderen emploieren ende anwenden, ende van haer ontfanckende uuitgevens pertinente 

annotatie te houde, om ter gelegenen tijt behootlijcke rekeninge ende reliqua daervan te 

moegen doen. 

 

 

379. Den 3 Maij Anno 1628, fol.60vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt twee verdrevene predicanten uuit den Palts begunstiget met 

twintich carels gulden om die selvige uuit de Camener der Ecclesiastique goederen vanden 

Camener die E: Reijner Gansneb gnt Tengnegel te ontfangen. 

 

 

380. Den 4 Maij Anno 1628, fol.60vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt versuick van haren boode Jan Toenisen der selvigen haren 

boode bij provisie ende tot revocatie van haer eersaeme geaccordeert ende toegestaen, als dat 

hij sich met der woeninge op onse Lieve Vrouwen poorte sal moegen begeven. 

 

 

381. Den 15 Maij Anno 1628, fol.61. 

Op het request van de Kerckenraet der gereformeerde kercke binnen Oldenzeel versoeckende  

een glaes in haere Gasthuijs kercke van twelf daler, mede op het versoeck vande gemeente tot 

Wesepe wesende insgelijckes ende petitie van twelff daelder voor eene glaes te setten in haere 

nieuwe weme. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren de collecteur Hendrick Sterck te 

betaelen aen toender deser requeste de somme van 24 daelder uuit die Ecclesiastique Caemer 

der heer Tengnegel. 

 

 

382. Den 31 Maij 1628, fol.61. 

Op het request van Willem Hendricksen versoeckende dat hij met eene deses Stadts ordinaire 

Gasthuijsen mochte worden gebeneficieert. 



Pagina 75 van 187 

Was geapost: Burgemeesteren, Schepenen ende Raed begunstigen den suppliant uuijt 

sunderlinge  commiseratie met het Geertruijden gasthuijs, mits deselve daerinne brenge een 

guet bedde, ende alle t’geene soo nae vercoopinge sijner guederen noch overich mochte 

worden bevonden. 

 

Ende also voor desen Schepenen ende Raedt hebben goet gevonden dat geene, sij sijn wy sij 

willen, met proeve inde Gasthuijsen souden werden begunstigt dan op den ordinaire dach 

ende tijt van haer eersaeme dach toe beraempt, soo willen deselve alsnoch dat tselve also 

t’eene mael werde geobserveert, ende geensints durch dese begunstinge in consequentie 
getrocken. 

 

 

383. Den 14 Junij 1628, fol.61vo. 

Hebben Schepenen ende Readt Arent Lourentsen ende Geertgen sijne huijsvrouwe wegen 

haerer beijder hoogen olderdoom uuijt commiseratie ende mededoechsaemheijt toegelegt 

ende gegeven eene somme van dertich carels gulden waervan sij d’eerste helfte op Joannis 

naestcoempstich ende d’ander helfte op Michaelis daer aen volgende uuijt d’Écclesiastique 
Camer der heer Tengnagel sullen hebben t’ontfangen. 
 

 

384. Den 21 Junij 1628, fol.61vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van Femme Gerrits, die selvige tot haere 

nootwendige onderholdinge geaccordeert ende toegestaen, als dat sije wegen die resteerende 

cooppenningen van de Brouwerie van Jan ten Toorn eens in twee temijnen sal moegen lichten 

vijff en twintich carels gulden, waer van die gerechte helfte nu datelick bij haer ontfangen sal 

worden, ende die wederhelfte soe wanner sije wederom wert anholden. 

 

 

385. Den 29 Junij Anno 1628, fol.62. 

Opte requeste van Gerrit Gerritz Hummers, versuickende deser Stadt Campens Burger te 

muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren en suppliant, omb deser Stadt Campens 

Burger te muegen worden, mitz bethalende die gerechticheit tot het wijnnen de Burgerschap 

staende, ende komen daerop bij de heer Burgemeester ende Cameners inder tijt 

 

 

386. Eodem die [21 Junij 1628], fol.62. 

Opte requeste van Cornelis van Keppel Fox, versuickende indeses Stadtzvrijheit eenen calck 

aven te muegen setten, op seekere maetgen landtz terzijden des veensten Coren muelen, bij de 

waterloosinge bij Cuelvootz sluise gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt octroieren suppliant alhijer in deser Stadtz vrijheit 

eenen Calck aven te muegen setten accordierende tot daer sijne sijn E: het maetgen  landtz 

inde requeste angetuiegen ende baven verhaelt, omb hetselve maetgen soe lange hij opte 

sijnen erffgenamen het calckbranden aldaer exercieren tot sijnen dienst sal muegen 

gebruicken, mitz bethalende den jaerlicxen pacht daerop staende, ende den mullener wegen 

zijne hebbende tho contentieren. Actum den 7 Martij anno 1628. 

 

 

387. Den eersten Julij Anno 1628, fol.62. 

Hebben Schepenen ende Raedt seeckeren verdreven predicant uuit den Palts Samuel  
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Huecherij genamt, begunstiget met dree Rijxdaelers uuit die camer der Ecclesiastique  

goederen van den E: Reijner Jansen te ontfangen. 

 

 

388. Den 8 Julij 1628, fol.62vo. 

Opt versoeck van Jan Ashorn militair persone ende neef van zaelige Juffrouw Maria van 

Urck, versoeckende te moegen lichten van Joncker Arent toe Boecop alsodanige twee renthe 

breven waer an hem die opcomsten bij zijn zaelige nichte Juffrouw Maria van Urck gelegatert 

sijn, sullende die selvige renthe breven naer sijnen doode succederen ende versterven op 

derselver kinderen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen suppliant in sijne petitie om redenen niet 

accordeeren. 

 

 

389. Eodem die [8 Julij 1628], fol.62vo. 

Opt versoeck der Gedeputeerden der Stadt Grolle, versoeckende een subsidium tot het 

repareren der kercke ende glaesen der voorschreven stede Grolle, hijrop heeft die magistraet 

die voorschreven gedeputeerden ter saecken voorschreven geaccordeert vijftich gulden eens 

uuit die camer der Ecclesiastique goederen vanden E: R(eijner) Jansen te ontfangen. 

 

 

390. Den 10 Julij 1628, fol.62vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, seeckeren verdreven predicant uuit de Palts met thijn carels 

gulden begunstiget uuit die camer der Ecclesiastique goederen vanden E: R(eijner) Jansen te 

ontfangen. 

 

 

391. Den 29 Julij 1628, fol.63. 

Hebben Schepenen ende Raedt die jaerlicksche alimentatie van Magdalena Christoffers 

wesende 187 carels gulden vermeerdert ende verbetert ter somme van 200 carels gulden. 

 

 

392. Den 2 Augusti 1628, fol.63. 

Opt schriftelick versoeck van Jan Jansen versoeckende vrijgeleide om eenige daegen alhijr 

binnen deser Stadt te moegen comen, hijrop hebben Schepenen ende Raedt den voorschreven 

Jan Jansen geaccordeert als hij den tijt van vijer daegen alhijr binnen sal moegen comen 

sonder van desselves creditoren te sullen moegen gearresteert worden. 

 

 

393. Eodem die [2 Augusti 1628], fol.63. 

Voorts hebben haer eersaeme die Camener der Ecclesiastique goedern die eersaeme Reijner 

Jansen geordonneert an handen van Mr. Peter Vette per resto te betaelen die summe van vijer 

en soeventich carels gulden, 13 stuijver, wegen derselver salaris ende verschott in saecken 

tegens Jan Albertsen. 

 

 

394. Den 14
de

 Augusti 1628, fol.63. 

Op het versoeck wegen Femme Gerrits gedaen bestaende daerinne als dat haere saecken ten  

overstaen van eenige Gedeputeerden eener eersaeme Raedes, ofte durch eenige haerer 

creditoren moechten geslecht worden, hijrop heeft Schepenen ende Raedt gedecretert als dat 
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sij suppliante Femme Gerrits alle haerer creditoren tegen den tweeden dach der toecompstigen 

maents Septembris alhijr binnen deser Stadt Campen sal convoceren, om als dan van die 

haeren Burgemeesteren in tempore neffens die E: Albert Hoff ende Erenst van der 

Cuerbeecke te erschijnen, ende sal doenlicke haere saecken ten eijnde te brengen. 

 

 

395. Eodem die [14 Augusti 1628], fol.63vo. 

Op die requeste van Mr. Abraham  van Hardenberch versoeckende een jaerlickse tractament 

van wegen sijnen dienst van voerlesen inde Boven kercke. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant wegen sijn dienst inde 

Boven kercke met thijn golt gulden des jaers in twee termijnen uuit die Camer der 

Ecclesiastique goederen te ontfangen, nemende sijn anvanck het eerste termijn, van den tijt 

dat hij suppliant sijnen diens inde Boven kercke verplecht heeft, ende eijndigende het leeste 

termijn, so wanner die diens van voerleesen inden Boven kercke comt te cesseeren. 

 

 

396. Eodem die [14 Augusti 1628], fol.64. 

Opt versoeck vande weduwe Tanneken Blockx, versoeckende eenige remissie van haere 

landtpacht, durch dien haer ten deele t’onbruijck gemaeckt is, durch die warckbasen haere 

peerden ende sunster, hijrop hebben Schepenen ende Raedt die voorschreven weduwe in de 

Camer vanden jaere 1627 vandie eersaeme Cuerbeecke ende Ruitenburch vijff en twintich 

carels gulden, ende inde Camer vanden jaere 1628 vande E: Steenberch ende Vene gelijcke 

vijff en twintich Carels gulden geremitteert. 

 

 

397. Den 20 Augusti 1628, fol.64. 

Op die requeste van Peter Jansen meijer van desen Stadt Campens Ecclesiastiqe Grote ende 

Cleine erve inde heerlickheit Cuinre, versoeckende remissie van sijn landtpacht ende dat ter 

respecte van sijn groote geleedene schade, soe durch het verleggen der dijcken, als mede 

wegen dat sijn landt met sant seer beloopen is durch het doorbreecken der dijcken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant van sijn resteerende vier 

pacht jaeren, jaerlicx sestich carels gulden waervan hij suppliant het eerste post der 

voorschreven geremitteerde sestich carels gulden sal heben te genieten inde Camer der 

Ecclesiastique goederen vanden jaere 1628 vanden E: Reijner Jansen, ende dat om redenen 

voorschreven, nae expiratie der voorschreven vier pacht jaeren, werden haer eersaeme hem 

suppliant uit prolongeeren der huijrjaeren voer een andere gunst bewijsen. 

 

 

398. Den 2 Septembris Anno 1628, fol.64vo. 

Op die requeste van Peter Petersen Groenewolt, versoeckende vrij ende vranck alhijr binnen 

wederom te moegen comen. 

Was geapost: Suppliant sal hem dese Stadt Campen ende derselver vrijheit van hen 

vorder ontholden ende daerinne te comen niet verdusten off Schepenen ende Raedt werden 

hem suppliant exemplaricken ten schrick van anderen straffen. 

 

 

399. Den 4 Septembris 1628, fol.64vo. 

Op die requeste van Jacob Gleins, versoeckende dat hij sijn verschott ter summe van 28  

gulden, 8 stuijver ende dan noch 4 gulden voor zaelige Gerrit Maessen vrouw ende kinderen 

gedaen uuit derselven kinderen renthen moege becomen. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt accordeeren den suppliant, dat hij sijne deuchtlicke 

compeerende peningen, ofte uit de renthen hijr noch wesende ofte toe Deventer sijnde, sal 

moegen lichten ende ontfangen. 

 

 

400. Eodem die [4 Septembris 1628], fol.65. 

Op het requeste van Andries Munts schoolmeister versoeckende met een huijs begunstiget te 

worden, also die selve alle sijne goederen door die keijsersche soldaten waer affgenoemen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen suppliant des jaers met eene somme van 

twintich golden gulden tot sijne huijshuijre waer van suppliant toecomende Michaeli de eerste 

helfte uuijt d’Ecclesiastique Camer in tempore sal hebben te ontfangen. 
 

 

401. Den 6 Septemb(ris) 1628, fol.65. 

Op het request van Domino Meijnerdo Goijckero versoeckende in gelijckheijt vande andere 

schoolmeesteren, met eene halve last turff des jaers mede begunstiget te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant in plaetse van een halve 

laste turff met twelff rijder des jaers. Actum. 

 

 

402. Den 11 Septemb(ris) 1628, fol.65vo. 

Opte requeste van Hermen Jansen van Wijhe, versoeckende in des versturven Huden plaets, 

so die Coorn merckt met de bij poorten tot die Visch poorte incluijs plachte vegen, 

gesubstiueert te moegen worden. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen den suppliant in sijn versoeck. 

 

 

403. Eodem die [11 Septembris 1628], fol.65vo. 

Opte requeste van Thijs Arentsen turffdrager, versoeckende van haer Ed. met het 

schutmeisterschap opte Greente, als oock het smede colen meters ampt, misgaders het dragen 

vanden armen, ende wacht turff begunsticht te moegen worden inde plaetse van wijlen Jan 

Gerrijtsen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt consenteren ende begunstigen die suppliant met die 

diensten soo Jan Gerrijtsen zaeliger heeft geadministreert. 

 

 

404. Eodem die [11 Septembris 1628], fol.65vo. 

Opte requeste van Bartolt Gerrijtsen, versoeckende het genot van sijne toegelechte alimentatie 

in vier termijnen des iaers te moegen ontfangen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren dat suppliant sich alle weecke bij den 

collecteur Hendrick Starcke sal verveugen, ende weecklijcks ontfangen eene somme van drie  

carels gulden, ende het gene soo van sijne toegelechte alimentatie noch sal overschijten, sal 

den suppliant alle halve iaeren van den Camener de Ecclesiastique goederen gelegen voor 

desen, hebben te genieten. 

 

 

405. Den 20 septemb(ris) 1628, fol.66. 

Opte requeste van Andries Munts versoeckende van haer Ed. in plaetse van sijn toegelecht  

tractament als scholmeijster, tot stuer van sijn opbreckinge om sich naer Hattem metter woen  

te moegen begeven ende sijne crediteuren eerlijck te voldoen, met een cleijn subsidium  
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begunstigt te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supppliant in plaetse vande thien 

op Michaeli vervallene golt gulden wehen toegelechte huijshuijre met eene somme van vijff 

en twintich golt gulden welcke hij sal hebben te vorderen vande collecteur Hendrick Starcke, 

uuijt de Camer vande heer Burgemeester Reijner Jansen. 

 

 

406. Den lesten Septemb(ris) Anno 1628, fol.66. 

Opte requeste van Peter Jansen gewesene deser Stadtz meijer opt erve inde Leuwte, 

versuickende verset vant setten van 600 paelen, ende andere angeweente costen ande 

Barspicke dijck ende andere oncosten gerichtlicken angewent tot d’fensie vande thijenden die 

wijlen burgers Berent Aeltz uutr het arve soe hij gebruickt heft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordenneren Henrick Stercke, omb an den suppliant 

uuit de geestlicke Camere de Stadt vande E: Reijner Jansen tho bethalen vijff ende twijntich 

golt gulden. 

 

 

407. Den 2 Octobris 1628, fol.66vo. 

Op die requeste van van D. Daniel Pipardis, versoeckende ten ansien van sijn groote familie 

eenige verbeteringe sijne jaerlicksen tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren den suppliant sijn jaerlijcksche tractament 

van vijff hondert ende sestich carels gulden, tot seshondert ende vijftich carels gulden, 

waervan het eerste termijn des vermeerderde tractaments nu op Michaeli sal vervallen wesen 

ende sulcx ten anschien van sijn groote ende sware huisholdinge. 

 

 

408. Den 20 Novembris 1628, fol.66vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert ende goetgevonden dat die overrefse landen van 

verpondinge halff soe veele als die Dronther landen sullen geven nae de goet gevonden dat 

het angecoofte landt van Vrouw Bredaes den erffgenamen toebehoorende van gerecht vierde 

part minder inde verpondinge van hen vorder sal gestelt worden. 

 

 

409. Eodem die [20 Novembris 1628], fol.66vo. 

Op die requeste van Jouffer Judith van Averenck weduwe Middachten, versoeckende vande 

E: magistraet als overmomberen van haere twe onmondige kinderen Joncker Jurrien ende 

Henrica van Middachten om authorisatie van Joannes van Suelen j:v:l. ende Lucam Goetman 

j:v:l. tot invorderinge van Berent van Enschaten, wegen alsodanige goederen ende erffenisse, 

als durch het overlijden van Jouffer Johanna van Middachten in leven des voorschreven 

Enschaten huisvrouwe op die voorschreven plechkinderen eenichsints gedevolveert ende 

verstorven sijn. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren die eerentfeste ende hooch geleerde 

Johannem van Soelen ende Lucam Goetman licentiatium van suppliantinne wegen denselven 

onmondige kinderen in dese voorschreven angetoegene saecke met raet ende daet te moegen 

assisteeren ende behu(l)psaem tho wesen daer mede die selvige saecke ten goeder fine, moege 

gebracht worden sie Actum in senatu den 17 novembris 1628. 

 

 

410. Den 25 Novembris 1628, fol.67. 

Opt die requeste van die weduwe van zaelige Gerrit Bolth, versoeckende in haren soberen  



Pagina 80 van 187 

staet eenige subsidie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen alnoch suppliantinne met vijff en 

twintich carels gulden eens, in twee termijnen als voor desen vande Gecommitteerden totte 

administratie der Geestlicke goederen te ontfangen. 

 

 

411. Den 27 Novembris 1628, fol.67vo. 

Op die requeste van Albert Reijnersen Schaep, versoeckende een clein jaerlicksche tractament 

als schoelmeester int Buiten quartier. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant jaerlicx met twintich golt 

gulden, in vijer termijnen uuit die Ecclesiastique Camer te ontfangen, waer van het eerste 

termijn toecomstige kersmisse sal vervallen wesen. 

 

 

412. Den 4 Decembris Anno 1628, fol.67vo. 

  Copia. 

Edele, Erentfeste, hoochachtbaren, voersinnige heeren. De heeren Burgemeesteren, Schepen 

ende Raedt der Stadt Campen. 

Remonstreert met behoorlicke onderdanicheit Fredrick van Bornheim, Schults van 

Camperveene, hoe dat die twee Oener Campen, wesende geestlicke ofte Begijne goet int’ 
geheel ande verpondinge ten achteren sijn veerthien caroles gulden, welcke voerschreven 

penningen alsoe dieselve bij de Stadt van Campen sullen uuijtgekeert worden, voer dese reijse 

ende van nu voertaen geene verpondinge meer te draegen sullen hebben, doer dien de 

erffgenamen de selve nu op andere landerien int gemein verdeilt hebben, versoeckt der wegen 

opgemelte suppliant, dat bij U eersame ende voer dit mael ordre moege gestellet werden, bij 

wien den suppliant sich te vervoegen sal hebben, om dese voerschreven verthien carels gulden 

ten behoeve van den gemeine lasten, intemaenen ende te bueren. 

Was geapost: Der doende Schepenen ende Raedt ordonneren den heer Camener Reijner 

Gansneb gnt. Tengnegel, om dese verloopene verpondinge vande voorschreven beijde Oener 

Campen, voer dese laeste reijse anden Scholtes van Campervene te voldoen ende te beaelen. 

 

 

413. Den 6 Decembris Anno 1628, fol.68. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan ten Tooren geordonneert om van sijn die resterende 

penningen van sijn gecoofte brouwerie an Jenneken Woltersen te betaelen die somme van 

vijff en twintich carels gulden, 4 stuijver, soe bij die voorschreven Jenneken wegen die 

verteeringe van Femme Gerritsen, an Egbert Martensen uuit gekeert sijn, twelcke hij Jan ten 

Tooren die creditoren van Femme Gerritsen in reeckeninge brengende hem sal gevalideert 

worden. 

 

 

414. Eodem die [6 Decembris 1628], fol.68. 

Mede die heer Camener der Ecclesiastique goederen die E: Reijner Jansen geordonneert, om 

anden Licentio Wolffio te betaelen die somme van negen en t’negentich carels gulden, 15 
stuijver wegen sijn verteeringe ende sal dan in saecken tegens Albert Jans. 

 

 

415. Den 9 Decembris 1628, fol.68vo. 

Op die requeste van Gerrit Reiners, versoeckende dat Hermen Thijssen, knecht int werckhuijs 

kindt, soe hem suppliant t’huijs gebracht is met het werckhuijs moege begunstiget worden. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot onderholdinge van het 

voorschreven kindt ende opdat het durch de winter muege geraecken met thijn carels gulden 

eens, uuit de camer der Ecclesiastique goederen van den E: Reijner Jansen te ontfangen. 

Belaestende oock mede hem suppliant het voorschreven kindt tegens den somer wederom te 

brengen, ter plaetsen daer het selvige van daen gecomen is. 

 

 

416. Den 11 Decembris 1628, fol.68vo. 

Op die requeste van Cornelisken Jansen olde burgers dochter, versoeckende in haren hoogen 

olderdom eenige vermeeringe haers jaerlicksen tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren suppliantinnen jaerlickse subsidium van 

soeven golt gulden, tot veerthien golt gulden des jaers waer van het eerste verbeterde jaerlicks 

subsidium toecompstige Paesschen, Anno 1629 sal verscheenen wesen ende het andere op 

Michaeli daeran volgende uuit die Camer der Ecclesiastique goederen te ontfangen. 

 

 

417. Den 16 Decembris 1628, fol.69. 

Op die requeste van Bartelt Twente ende Dubbelt Twente, als momberen over die onmondige 

kijnderen van zaelige Evert Jansen Twente, versoeckende ten meesten profijt van haere 

plechkinderen te moegen alieneren ende te vercoopen der voorschreven kinderen huijs ende 

arve anden Korenmerckt gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese hijrinne gementioneerde 

momberen, om ten meesten profijt van hare plechkinderen derselver huijs ende arve te 

moegen alieneren ende te vercoopen, ende die penningen daer van procedeerende ten meesten 

profijt van hare plech kinderen op renthe te leggen. 

 

 

418. Eodem die [16 Decembris 1628], fol.69. 

Op die requeste van Femme Gerritsen versoeckende in desen haren soberen staet eenich 

subsidium. 

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

eens, ende sal suppliantinne haer eersame van hen vorder ongemolesteert laten ende haren 

handen arbeijt sijn te leven. 

 

 

419. Den 20 decembris 1628, fol.69vo. 

Op die requeste van Lambert Jansen, versoeckende consent om sijn zaelige huisvrouwen 

nichte Greetken Lambertsen te moegen trouwen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ontseggen den suppliant sijn petitie, als strijdende die 

selvige tegens die Godtlijcke ende politique wetten, belastende oversulckx den suppliant dat 

hij sich van die ondergetrouwde persoene Geertken Lambertsen sal ontholden, die selvige van 

hem doende ende geene gemeenschap daer mede sijn te hebben, ende gedencken oock mede 

haer eersame wegen dese sijne vermeente gedaene trouwe hem aente sien ende te corrigeren. 

 

 

420. Den 3 Januarij Anno 1629, fol.69vo. 

Op die requeste van Jan Bertelsen, versoeckende wegen sijn geleedene quetsuire ende groote  

smerte eenich versett ende een subsidium. 



Pagina 82 van 187 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ter respecte van sijn groote 

geleedene smerte, met thijn golt gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen van 

den heer Camener Reijner Jansen te ontfangen. 

 

 

421. Eodem die [3 Januarij 1629], fol.70. 

Schepenen ende Raedt begunstigen D. Juori Sibrando wegen an haer eersame gedediceerde 

armen met twintich cares gulden uuit die Camer der Ecclesiastique goederen vanden heer 

Camener den Edele Reijner Jansen te ontfangen. 

 

 

422. Den 6 Januarij Anno 1629, fol.70. 

Opte requeste van Geert ende Evert Peters vischers tot Bronnope, versuickende remissie van 

seeckere bruecke, daer inne zije geclaecht zijnen aver het verfueren van eenige voegels tegen 

het verbot van Schepenen ende Raedt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt cunnen supplianten in dit haer versuick, omb goede 

consideratien, nijet wilfaren. 

 

 

423. Den 24 Januarij Anno 1629, fol.70. 

Opt versoeck van Evesche Vene hebben Schepenen ende Raedt suppliantinne begunstiget met 

vijftich carels gulden des jaers uuit die Ecclesiastique Camer in twee termijnen als Paesschen 

ende Michaelis te ontfangen, waervan het eerste termijn toecompstige Paesschen sal 

verscheenen wesen, ende soe voorts ijder termijn bij haer genoten te worden, ende is 

suppliantinne eens extraorinaris noch toegelecht 25 carel sgulden uuit die Camer der 

Ecclesiastique goederen in tempore te ontfangen. 

 

 

424. Eodem die [24 Januarij 1629], fol.70. 

Op die requeste van Lambert Jansen hebben Schepenen ende Raedt supliant des jaers 

begunstiget met twintich carels gulden uuit die Ecclesiastique Camer in tempore in twee 

termijnen, als Paesschen ende Michaeli te ontfangen, waervan het eerste termijn toecompstige 

Paesschen sal verschenen wesen. 

 

 

425. Den leesten Januarij 1629, fol.70vo. 

Op die requeste van Mr. Claes Claesen deser Stadts scherprichter, versoeckende eenige 

vermeeringe sijner weeckingen tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedtr augmenteren des suppliants weeckelicke gagie met 

eenen carels gulden des weecks. 

 

 

426. Den 5 Februarij 1629, fol.70vo. 

Opte requeste vandie mundige kinderen, ende momberen te weeten Frans Pouwels ende 

Michiel Jochemsen over die onmundige kinderen van wijlen Pouwel Jochemsen, 

versoeckende om der selver kinderhuijsinge, in die Nieu strate tegen die Buijten kercke over 

gelegen, te moegen vercoopen geauthoriseert te worden, en die penningen daer van 

procederende ten proffijte der voornoemde kinderen an te wenden. 

Was geapost: Schepen ende Raedt consenteren die hier inne genomineerde momberen haer  

versoeck, mits dat geschiede woe in dese requeste verhaelt. 
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427. Eodem die [5 Februarij 1629], fol.71. 

Opte requeste van Ernst Smit, versoeckende dat Schepen ende Raedt geliven wilden aen hem 

t’ontrichten alsodane 84 carels gulden, 10 stuijver als hij in het opseucken ende naespeuren 
van seeckere versegelde brieven ten proffijte der Ecclesiastique Caemer met reijsen en 

trecken hadde verschoten, ende dan noch het superplus tot 150 carels gulden, soo hij 

vermeijnde hem volgents seecker accort tusschen haer Ed. ende hem ingegaen te competeren. 

Was geapost: Schepen ende Raedt accorderen den suppliant wegen sijne aengewende 

moeijten, ende verschoten ende verteerde penningen die somme van 84 carels gulden, soo 

suppliant in die camer der Ecclesiastique guederen van den jare 1626 aen die E: Albert Hoff 

noch ten achteren is, mits dat daer mede den suppliant Schepen ende Raedt hen voorder dien 

aengaende ongemolesteert sal laten. 

 

 

428. Den 7 Februarij Anno 1629, fol.71. 

Opt versoeck van D. Johannes Schollerus predicant toe Mastebroeck, versoeckende mit 

gebruick vanden Mosterkamp guetlijcken gecontinueert worden, hijr op hebben Schepenen 

ende Raedt den suppliant goetlijcken ende gratis geaccordeert ende toegestaen het gebruick 

vanden Mosterkamp soe hij tegenwordich int gebruick heeft, ende dat voer den tijt ende 

soelage als die andere huijrluijden hare gepachte landen in huijre hebben. 

 

 

429. Eodem die [7Februarij 1629], fol.71vo. 

Op die requeste van Aeltien Wachters, versuickende een jaerlicksche alimentatie in haer 

hoogen olderdom. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliantinne met viff en twintich 

carels gulden des jaers uuit de Camer der Ecclesiastique goederen in twee termijnen, als 

Paesschen ende Michaelis te ontfangen, waervan het eerste termijn toecompstige Paesschen 

sal verscheenen wesen. 

 

 

430. Eodem die [7Februarij 1629], fol.71vo. 

Op die requeste van Coop Lambertsen, verseuckende een subsidium tot het maecken van sijn 

schuite. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot maeckinge van sijn 

schuite met thijn carels gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: 

Reijner Jansen te ontfangen. 

 

 

431. Eodem die [7Februarij 1629], fol.71vo. 

Opte requeste van Goeijcken Arents backer, verschuckende, dat Schepen ende Raed hem tot 

voldoeninge van alsodane 50 carels gulden als hem van Bartolt de Monnick wegen de ter 

neuge geleveret vercken ende gehaelt broot sijn competerende, gelive wilden van des Bartels 

alimentatie ijer toe te leggen in verminderinge van sijne schult. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant dat hij alle virrendeel 

jaers tot verminderinge sijnes competerende schults van Bartels die Monnincks alimentatie 

sall hebben te genieten 2 gulden, 10 stuijver. 

 

 

432. Eodem die [7Februarij 1629], fol.72. 

Opte requeste vande Hooftluijden van Brunnepe versoeckende verhoeginge ende augmentatie  
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van haer jaerlicks genietende tractement. 

Was geapost: Schepen ende Raed verhoogen supplianten haer jaerlicks tractement, elck 

die somme van 2 golt gulden des jaers. 

 

 

433. Eodem die [7Februarij 1629], fol.72. 

Opte requeste van Haesken Dircks (toe Brunnepe) versoeckende, vermits haer man van haer 

is aff gescheijden, en haer met vijff cleijne kinderkens die haer cost niet connen winnen 

bedroeffdelijck heeft laten sitten, dat sij tot onderhoudinge des selver haere twe beesten op die 

Greente mochte inslaen. 

Was geapost: Schepen ende Raed conseteren suppliantinne hare twe beesten soo lange op 

die Greente te moegen weijden, als sij in desen staet en van haer man sall wesen, en langer 

niet. 

 

 

434. Eodem die [7Februarij 1629], fol.72vo. 

Opte requeste van Arent Engbertz versuickende met het vacierende Broeck ampt vant Buijten 

Broeck begunstiget tho muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacierende 

Broeck ampt vant Buiten Broeck. 

 

 

435. Eodem die [7Februarij 1629], fol.72vo. 

Opte requeste van Sweer Jans cleermaker, versuickende remissie van die alinge helfte van 

sijne gewonnene Burgerschapspenningen, soe hij noch ande Cameners des jaers 1627 noch 

plichtich is. 

Was geapeost: Suppliant zal sijne restierende penningen, van zijn gewonnene Burgerschap 

opleggen ende bethalen off men sal hem zijn bethalde penningen restitueren ende wederom 

uuit het boeck sijnen naem uuit doen. 

 

 

436. Eodem die [7Februarij 1629], fol.72vo. 

Opt versuick der samptlicke deser Stadtz Boeden versuickende vermitz den duiren ende 

costelicken tijt verbeteringe van haeren dagelixen loen ende reisegelt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op supplianten versuick gelettet hebbende, 

accordieren haer Ed. deselve van haere dachgelden ende van reisen op Hollant, Utrecht, 

Arnhem ende Vrieslant de helf in plaetze van twijntich stuiver, vijff ende twijntich stuijver 

tho genieten. 

 

 

437. Eodem die [7Februarij 1629], fol.72vo. 

Opte requeste van Gerrit Jans gewesen meijer op den Pijper versuickende den nijen meijer 

Rutger Henricks tot billicke affgeldinge vant huis met sijnen ancleff aldeer geholden 

meten omb sijne schuldige pachten daer uuit tho vervullen. 

Was geapost: Suppliant zal hem hebben te vervuegen bij de heeren Cameners deser 

Stadt. 

 

 

438. Den 14 Februarij 1629, fol.73. 

Op die requeste van Jannegien Jans conventuaele vant Buiten Convent versoeckende eenige  
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vermeeringe harer jaerlicksen tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren des suppliantinnen jaerlickse 

alimentatie met vijff en twintich carels gulden, ende sal het verbeterde termijn toecompstige 

Paesschen verscheenen wesen. 

 

 

439. Den 17 Februarij 1629, fol.73. 

Op die requeste vande Gildemeesteren vande timmerluiden ende het gemene Gilde hebben 

Schepenen ende Raedt die selvige geaccordeert ende toegestaen als voereerst, soe wanner 

eene vande Gildebroders, meer knechten bevonden sal worden angenomen te hebben, als hem 

bij den Gildebreff de anno 1621 den 21 Februarij wordt toegestaen, soe sal die selvige 

Gildebroder, van ijder sodanige knecht, boven den tax daertoe staende, bij hem angenomen 

telckens verbeurt hebben vijff gulden halff der Stadt ende halff der Armen Gildebroders 

behoeff, mits dat dan noch die Gildemeesteren eersten sullen geholden weesen, die 

gelegentheit vande saecke, den heer Burgemeesters inden tijt toe erkennen te geven, voorts 

hebben Schepenen ende Raedt tot beneficie van het respective Gilde, het selvige gilde 

geaccordeert ende oegestaen, als dat nimant eenige personen buiten het respective Gilde 

weesende, sal moegen ansetten om te wercken, als bij de pene van drie golt gulden, ende die 

geene soe buitent Gilde is ende in ijmants werck bevonden wort te verbeuren eene gulden 

ende halff ter Stadts ende halff ter Armen Gildebroders behoeff sullende dan noch vandese 

voorschreven broecken exempt weesen ruiteren ende soldaten, soe enich haere respective 

officiren daer voer sullen angesien worden, bij aldien sije iet tot naedeel vanden voorschreven 

Gilde werden voernemen. 

 

 

440. Den 22 Febr(uarij) 1629, fol.73vo. 

Opte requeste van Juffer Lumme Dubbelts weduwe wijlen Joncker Jacob van Beverlant, 

versoeckende, dat die Ed. Arent van Ruitenburch. Albert ter Hell ende Egbert ten Bussch 

specialick mochten werden geauthoriseert tot momberen ende dachholderen, om van haer 

suppliantinnen, en harer drie onmundiger kinder, wegen met hare suster Goijs te treden tot 

scheijdinge en deijlinge eeniger erffhuissen op haere suster Goijs mede vervallen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt authoriseeren dese hier inne drie versochte persoonen 

tot momberen van suppliantinne en hare kinderen, om harer in desen, en alle andere saecken 

te assisteren, ende derselver guederen tot meesten proffijte ende oorbaer van suppliantinne en 

hare kinderen te gouverneren. 

 

 

441. Den 5
de

 Martij 1629, fol.74. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot onderholdinge van Slapende Berents voerkindt desselver 

Berents nabuiren tot onderholdinge van het voorschreven kindt begunstiget met thijn dalers 

eens, ende dat voer en jaer uuit die Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Reijner 

Jansen te ontfangen. 

 

 

442. Den 7 Martij 1629, fol.74. 

Op die requeste van Derrick Albertsen Buijck Stadts Ecclesiastique meijer t’Oisterholte,  
versoeckende wegen sijn groote geleedene schade, eenige remissie. 

Was geapost: Gebleecken sijnde dat die resteerende verloopene landtpachten inden 

Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Reijner Gansneb gnt. Tengnegel voldaen ende 
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betaelt sijn. Soe wordt hem in sodanige gelegentheit inde voorschreven Camer vijftich carels 

gulden geremitteert. 

 

 

443. Eodem die [7 Martij 1629], fol.74vo. 

Op die requeste van Willem Jans Stadts Ecclesiastique meijer tot Oosterholt, versoeckende 

wegen sijn groote geleedene schade, eenige remissie van sijn verloopene landtpacht. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant vijftich carels gulden eens 

inde Camer der Ecclesiastique goederen vanden Ed. Reijner Gansneb gnt. Tengnegel, ende 

dat dan noch mit dese conditie, soe wanner gebleecken sije, dat die resteerende landtpacht 

voldaen ende betaelt sullen sijn anden voorschreven heeren Cameners. 

 

 

444. Eodem die [7 Martij 1629], fol.74vo. 

Op die requeste van Pieter Peters Stadts Ecclesiastique meijer versoeckende wegen sijn groote 

geleedene schaede eenige remissie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant van sijn belooffde 

pachtpenningen, voor sijne noch twee overige huer jaeren jaerlickx eene somme van vijftich 

carels gulden Actum den 7 Februarij 1629. 

 

 

445. Eodem die [7 Martij 1629], fol.74vo. 

Op die requeste van Jennegen Cocks oude Burgersche, versoeckende in haer hoogen 

olderdom een clein subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliantinne met twalff caerel 

sgulden des jaers uuit die Camer der Ecclesiastique goederen te ontfangen in twee termijnen 

als Paesschen ende Michaelis waer van het eerste termijn toecompstige Paesschen sal 

verscheenen weesen. 

 

 

446. Eodem die [7 Martij 1629], fol.75. 

Opt versoeck van Trijntgen Peters oude Burgersche versoeckende dat haer in plaetse van te 

woonen in seecker huijsken, opt Boven kerckhoff, moege geaccordeert worden te wonen in 

alsodanich huijsken inde Hoffstrate gelegen alsdat zaelige Metken Sasse ingewoont heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedr accorderen suppliantinne in haer petitie, ende dat tot 

revocatie van haer eersame. 

 

 

447. Eodem die [7 Martij 1629], fol.75. 

Opt versoecke van Mr. Jan Schmit, poortschriver vande Veenepoorte, versoeckende consent 

om te moegen maecen inde boege vande poorte een clein huisken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn petitie ende dat tot 

revocatie van haer eersame. 

 

 

448. Den 10 Martij Anno 1629, fol.75. 

Opt versuick van Johan Herms van Steenwijck, versuickende in plaetze van Jan Buischen  

tijmmerman met het vacierende tijmmerschap vande Ecclesiastique guederen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot wederseggen van haer 

ende met het vacierende tijmmermanschap vande Ecclesiastique goederen deser Stadt. 
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449. Den 29 Martij 1629, fol.75vo. 

Hebben Schepenenende Raedt den collectoer Henrick Starcke geordonnert an Jan Morlett 

orgelmaecker te betaelen die somme van vijerhondert ses en sestich carels gulden, 9 stuijver, 

wesende het tweede termijn, soe hem vant angenomene orgel inde Boven kercke is 

competerende, welcke penningen den heer collectoer naerder sullen geordonneert worden, 

uuit welcke Camer der Ecclesiastique goederen die selvige sullen vervallen. 

 
In marge: Den 18 Junij, goet gevonden dat dese penningen die E: Camener Reijner Jans sullen in reeckeninge  

gebracht worden. 

 

 

450. Den leesten Martij 1629, fol.75vo. 

Op die requeste van Johan Dirricksen mattemaecker, versoeckende seer dienstlicken relaxatie 

sijnen incarceratie, onder beloefte van sich in alle gehoorsamheit, stlheit ende nuchterheit te 

sullen comporteeren. 

Was geapost: Op die voerbeede sijner huisvrouwe ende vrunden willen Schepenen ende 

Raedt hem suppliant sijner gevanckenisse relaxeren mits dat hij dan noch sich bennen huijs 

sal verholden, accorderende hem suppliant dat hij dan noch int gehoor van Goedes woort sich 

sal moegen begeven, belastende oock mede hem suppliant dat hij hem van toeback, 

brandewijn ende andere starcke drancken sal ontholden, ende voorts met sijn huisvrouwe 

dermaten te leven als een eerlivent man toestaet, waerschouwende demnae hem suppliant wel 

ernstlick dat hij van hen voerder, sich dermaten comporteere, ende draege dat haer eersame 

die minste clachten van hem niet voer en come off Schepenen ende Raedt werden hem 

suppliant met een eeuwige gevanckenisse straffen. 

 

 

451. Den 2 Aprill 1629, fol.76. 

Opte requeste van Wessel Hermsen Bock, versoeckende dat Schepen ende Raedt hem van 

sodane twe duijsent carels gulden soe hij op deses Stadts kiste heeft liggen, duijsent derselver 

gulden tot betalinge van sijn nieu aengecoft schip geconsenteert en toegestaen mochten 

worden. 

Was geapost: Also suppliant van die 6000 gulden die van het vercofte lant sijn 

geprocedeert die meeste penningen heeft genoeten, soo connen hem Schepen ende Raed in 

sijn versoeck niet wilvaren, maer sullen die noch restierende 2000 carels gulden, verblijven 

tot behooft sijner huijsvrou ende kinderen, also hij daer inne voor desen volcomentheit heeft 

geconsenteert, genietende hij suppliant ondertusschen neffens sijn vrou en kinderen die 

bladinge van dien, en sall hij oock hen voorder sich onthouden haer eersame dies aengaende 

meerder te molesteren. 

 

 

452. Den 11 Aprilis 1629, fol.76vo. 

Opt versoeck vande naeste vrunden van zaelige Thomas Arentsen Backer versoeckende dat 

die twee ionckste kinderen vanden voorschreven Thomas Arentsen met het weeshuis mochten 

begunstiget worden als weesende Burgers kinderen deser Stadt ende manquerende haer die 

middel op daer van te connen gealimenteert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begnstigen die beijde voorschreven twee kinderen 

met die cost in desen Stadts weeshuis, mits daer in brengende, weesen haer eenichsints van 

hare zaelige olderen is competeerende. 
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453. Den 12 Aprils 1629, fol.76vo. 

Heeft die Ed. magistraet Zacharias Heins wegen seeckere offererde boecken genaempt het 

Vervolch van Bartij wercken toegelecht vijftich carels gulden uuit die camer der 

Ecclesiastique goederen vanden E: Reijner Jansen te ontfangen. 

 

 

454. Den 21 Aprilis Anno 1629, fol.77. 

Is Claertgen Jacobs die huisvrouwe van Johan Ras, tot behoeff haer soens Johan Moeck 

verleent ordonnantie op Henrick Stercke, van hondert daellers wesende het leste termijn hem 

tho gelecht tot continueringe van zijn studia, welcke vorschreven hondert daellers hem stercke 

wegen sijn uuitgave in die camere van den E: Reijner Jansen vant jaer 1628 valedieren zullen. 

 

 

455. Den 25 Aprilis Anno 1629, fol.77. 

Op die requeste van Jan Jelisen, Mr. Hans Witte, ende Coop Coopsen, als momberen over die 

vier minderjaerige kijnderen van Cornelis Leusse ende Aeltgen Fridachs, versoeckende 

derselver olderlicke naelatenschap diewijle die selvige met sware schulden belastet is, sub 

beneficio inventarij te moegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliante, dat sije het voorschreven 

sterffhuijs sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 

 

 

456. Eodem die [25 Aprilis 1629], fol.77. 

Voorts hebben Schepenen ende Raedt D. Cornelis Polhemio verdrevene predicant uuit den 

Palts begunstiget met thin carels gulden uuit de camer der Ecclesiastique goederen vanden  

E: Reijner Jansen te ontfangen. 

 

 

457. Den 28 Aprilis 1629, fol.77vo. 

Op die requeste van Gerrit Lambertsen, belthouwer, versoeckende consent om tegens sijn 

gecoofte huijs op den Burgel staende een plancken loedts te moegen opslaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen de suppliant in sijne petitie, edoch bij 

provisie ende tot revocatie van haer eersame. 

 

 

458. Den 2 Maij 1629, fol.77vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt anholden van Joncker Robert van Arnhem anbestemdt den 

4 Junij dat om t’Oosterwolde wegen seeckere deelinge eenige gresen landes, aldaer toe 
erschinen. 

 

 

459. Eodem die [2 Maij 1629], fol.77vo. 

Op die requeste van Toenis Rijnvisch, versoeckende dat de momberen van sijne twee  

onmondige kinderen bij sijn zaelige huisvrouwe Grietgen Otten in […..] moege belastet 

worden, hem suppliant te laten volgen die blaedingen van der kinderen goederen, soe nae den 

doodt van sijn voorschreven huisvrouwe, durch het overlijden vanden voorschreven beste 

vaeder Mr. Otto Timmerman op die voorschreven kinderen gedevolveert ende verstorven sijn, 

ende derhalven van sijn zaelige huisvrouwe tot onderholdinge vande voorschreven sijne 

kinderen niet heeft genoten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt bevindende des suppliants versoeck in reden ende  
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billickheit bestaende, accordeeren den suppliant dat hij die blaedinge van sijner kinderen 

goederen vanden voorschreven haren bestevaeder haer angeervet tot des sijner kinderen 

mundige jaren sal muegen genieten, ordonneerende der kinderen momberen die Eersame 

Frans van Wilsem ende Rijck Raedemaecker, om den suppliant die blaedinge derselver 

kinderen goederen te laten toe te comen ende te laten volgen. 

 

 

460. Eodem die [2 Maij 1629], fol.78. 

Opte requeste Johan Henricks van Asselt versuickende ant desen Stadt Campens  Buiten 

Burgerschap versien te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant omb deser Stadt Burger te 

muegen worden, bethalende die gerechticheit tot het wijnnen den Buiten Burgerschap staende, 

ende comen daerop bij den heer Burgemeester ende Cameners inder tijt. 

 

 

461. Eodem die [2 Maij 1629], fol.78. 

Opte requeste van Henrick Willemsen van Stenvorden, versuickende mit deser Stadt 

Burgerschap begunstiget te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt acordieren den suppliant omb deser Stadt Campens 

burgerschap, mitz bethalende die gerechticheit tot het wijnnen der Burgerschap staende, ende 

comen daerop bij den heeren burgemeisteren ende Cameners inder tijt 

 

 

462. Eodem die [2 Maij 1629], fol.78vo. 

Opte requeste van Jochem Jansen Slaternap gecoft burger vesoeckende dat hij neffens andere 

burgeren het Broeck ende andere weijden deser Stadt mochte gebruijcken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteren suppliant sijn versoeck van sijne beesten 

in het Broeck ende andere Stadts weijden neffens andere burgeren inne te slaen. 

 

 

463. Eodem die [2 Maij 1629], fol.78vo. 

Opte requeste van Jan Schram proovoost, versoeckende met eene cledinge begunstiget te 

moegen worden. 

Was geapost: Suppliant sal durch d’heeren Cameners in tempore met eene cledinge worden 

voorsijn. 

 

 

464. Den 9 Maij Anno 1629, fol.78vo. 

Op  die requeste van Joan Hermsen versoeckende eenige verbeteringe van sijn weeckelijcke 

gagie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren den suppliants weeckelicke gagie van 

twee carels gulden tot vijftich stuivers des weecks. 

 

 

 

465. Den 12 Maij Anno 1629, fol.78vo. 

Op die requeste van Gerrit Willemsen kistemaecker ende Jenneken Bredaes sijn huisvrouwe, 

versoeckende eenige copien van saecken waerinne voor desen is gedaen bij eenen eersaeme 

magistraet. 
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Was geapost: Dewijle supplianten hare saecke naer rechte is gedecideert, soe ontseggen 

derhalven Schepenen ende Raedt den supplianten haere voerdere petitie, mit eernstige 

waerschouwinge dat sije haer van voerden calumnien ende scholdingen op een eersame 

magistraet ofte eenige hare mederaedes vrunden sullen ontholden, ofte Schepenen ende Raedt 

gedencken ter gelegener tijt ende plaetse op haer wijder voernemen te letten, ende haer daer 

voer antesien. 

 

 

466. Den 23
ste

 Maij 1629, fol.79. 

Edelen, erentvesten, hoochachtbaren voorsinnigen seer wijsen heeren u heeren 

Burgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stad Campen. 

Geven met behoorlicke demoet reverentelijcke toe erkennen die burgeren deser Stede, die 

gewoen geweest sijn op den iaerlijckse vertoendach met hoere cramen voor te staen, woe also 

nae older loffeijcker gewoente deser stede den jaerlickse vertoendach op den eersten 

soondach naet Pinxteren wederom gecelebreert sall werden, in welcken het eenen ijgelick soo 

wel burgeren als die vreemde gasten, vrijstaet alderhande waren met die cramen te doen 

veijlen: Ende tot noch toe d’ongelegentheijt der selver plaetse, wesende d’Olde strate, veele 
soo wel gasten als burgeren voor thooft gestoten heeft, vermits verscheijden oncosten, ende 

ongeruien van d’selve plaetse met gelde te coopen, ende dan noch dat durch regenen ende 
stortinge van goten, hare waeren beschadiget sijn geworden: Versoeckende dieshalven die 

supplianten seer demodelijck, dat vermits allerede een seer remarquable plaetse die Nieuwe 

Merckt genaempt bequaem om met die minste oncosten soo wel te schepe als met het sleijpen 

aldaer t’arrivieren, gereet gemaeckt is, dat dan U Ed. wel gevallen mochte, die voorseijde 

plaetse daer toe tordineren, ende een ijder te belasten aldaer alleen van nu voortaen, jaerlicks 

met hare kramen voor te staen, met verwachtinge met welsodanige ordre alst welgedachten 

Ed. goet vinden sullen hier over te nemen, presenterende die supplianten nae gehoudene 

merckte, gelijck het in andere Steden gewoen is, den nootdruftigen armen mede te gedencken. 

Was geapost: Schepenen ende Raet wilvaren den supplianten in dit haer versoeck, mits sij 

dannoch, (volgents hare eijgene presentatie gelijck in andere plaetsen gewoentelijck) den 

nootdruftigen armen deser Stede mede gedencken. En sullen volgents om alle disordre ende 

confusie voor te comen, bij lotinge ende ordre soo durch d’heeren Cameners sall worden 
gestelt die plaetsen hebben te gebruijcken. 

 

 

467. Den eersten Junij 1629, fol.80. 

Op die requeste van Jan Jansen buiten dootgraever, versoeckende ten vollenste van sijne 

huijshuire jaerlicks een pennincksen, gelijcken den voergaende doot graver gehadt heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten vollenste van sijne 

huishuire met elff carels gulden vijer stuivers des jaers, uuit de camer der Ecclesiastique 

goederen te ontfangen. 

 

 

468. Den 6 Junij 1629, fol.80. 

Opt versoeck van Gerrit Jansen Hoefft, versoeckende eenige remissie wegen sijn groote 

geleedene schade. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant inde Camer der 

Ecclesiastique goederen vanden E: Albert Hoff de anno 1626 ende der E: Tengnegels van 

anno 1627 ijder in derselver camers 80 carels gulden. 
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469. Den 9 Junij 1629, fol.80vo. 

Opte requeste vandie weduwe van Lochem Lochemsen verso(e)ckende eenige augmentatie 

boven die vijffendertich carels gulden soo haer Ed. haer jaerlijcks op den 4 Martij 1628 in 

haeren soberen staet hadden geconsenteert uuijtte Eccklesiastique goederen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen die suppliantinne in plaetse vande boven 

toegelegte vijff en dertich carels gulden des jaers, die somme van vijfftich carels gulden, te 

ontfangen jaerlijcks in twee termijnen te weeten op Paesschen, vijffentwintich ende op 

Michilij gelijck vijffetwintich carels gulden. Waer van het eerste termijn op Michilij 

naestcomende sal comen te vervallen uuijt die Ecclesiastique Camer deser Stadt. 

 

 

470. Den 16 Junij 1629, fol.80vo. 

Op die requeste vanden E: Jacob Glauwe ende weduwe Cunretorfs mit hare kinderen, 

remonstrerende die selvige daerinne alsoe hoe dat derselver olderen voirmaels gehadt heben 

eenen hoff voir die brugge, soe tot die Schanse vergraven is, neffens een parcel landes dese 

Stadt van Campen toebehoorende waervan achter an de grachte is verbleven een strepelken 

landes hetwelck alsdoen bij permissie in recompens vanden affgegraeven hoff an supplianten 

solde verbleven sijn. Verseuckende dat het voorschreven strepelken landes in recompens van 

haren affgegraven, bij supplianten moegen verbliven. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen supplianten in hare petitie niet wilvaren, alsoe 

sije naebehoren niet bij gebracht hebben het voorschreven strepelken landes in recompens van 

haer gesustenerden affgegravene hoff haer toegelecht ende geaccordeert te wesen. 

 

 

471. Den xxiij (23) Junij 1629, fol.81. 

Hebben Schepenen ende Raedt om sonderlinge consideratien die weduwe van zaelige Reijner 

Haminck des jaers begunstiget met vijftich carels gulden int twee termijnen als Passchen ende 

Michaelis uuit die Ecclesiastique goederen te ontfangen, waer van het eerste termijn nu 

verleeden Paesschen al verscheenen ende vervallen sal wesen. 

 

 

472. Den 25 Junij Anno 1629, fol.81vo. 

Op die requeste van Joncker Egbert van Potegum, versoeckende in sijn soberen staet jaerlicks 

een subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant jaerlicx mit vijftich carels 

gulden in twee termijnen uuit deser Stadt Campens Ecclesiastique Camer te ontfangen ende 

dat op Michaeli ende Paesschen, waervan het eerste termijn op Michaeli toecomende sal 

vervallen wesen. 

 

 

473. Den 27 Junij Anno 1629, fol.81vo. 

Op die requeste van Willem Jansen Brele, versoeckende met den dienst van sijn zaelige vader 

als Roedendraeger ende anders begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijftich daelers des 

jaers, in twee termijnen als Michaeli ende Paesschen te ontfangen, waervan het erste termijn 

toecomende Michaeli sal verscheenen wesen ende dat ter tijt toe, een Rodendraegerschap 

werdt vacant worden, waer toe (bij aldien suppliant hem wel comportert( haer eersame hem 

voer anderen werden geinfereert houden. 
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474. Den leesten Junij 1629, fol.82. 

Opte requeste van Jouffer van Woldenborch conventuale, versoeckende eenige 

vermeerderinge van hare jaerlicksche tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren, den suppliantinnen jaerlickse 

alimentatie met dertich carels gulden alsoe dat suppliantinne in plaetse van twee hondert ende 

twintich carels gulden van hen vorder, twee hondert ende vijftich carels gulden uuit de 

Ecclesiastique goederen sal hebben te geniten, waervan het eerste verbeterde termijn 

toecompstige Michaelis sal verscheenen wesen. 

 

 

475. Eodem die [30 Junij 1629], fol.82. 

Opte requeste van Carst Albertz versuickende hem gevolcht te muegen worden alsodane 

hondert carels gulden, als bij den momberen van Berent van Swollen naegelatene kijnderen 

inden gerechte alhijer gedeponeert ende hem van Abraham Jacobsen zijn angesturven. 

Was geapost: Den supliant wordt geaccordiert die alinge helfte van gedeponierde 

penningen tho muegen lichten, mits stellende soufficiente burgen ande momberen in desen 

geruert van alle naemaninge ende opspraecke. 

 

 

476. Eodem die [30 Junij 1629], fol.82vo. 

Opte requeste van Arent Abrahams van Hardenberch versuickende die Burgerschap deser 

Stadt te muegen wijnnen ende eene gratie in bethalen der selve te genieten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant omb dese Stadts 

Burgerschap tho muegen ende sal daervoor omb goede consideratie ende ten respectie sins 

vaders geleste diensten, bethalen die somme van vijff ende twijntich golt gulden in twije 

termijnen ende commen daerop bij den heeren Burgemeisteren ende Cameners inder tijt. 

 

 

477. Den 7 Julij 1629, fol.82vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt seecker verdrevenen predicant van Franckrijck gnt. Joannes 

Conradus Loreur uuit de camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Albert Hoff met thijn 

carels gulden begunstiget. 

 

 

478. Den 23 Julij 1629, fol.82vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Wilhelmo á Domselaer, wegen het dediceren van eenige 

theses anden E: magistraet, begunstiget met dree pondt groot uijt die camer der Ecclesiastique 

goederen vanden Camener Albert Hoff te ontfangen. 

 

 

479. Eodem die [23 Julij 1629], fol.83. 

  Copia 

An mijn E; heeren Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Gevet reverentlicken toe erkennen Juffer Judith van Averenck weduwe van Middachten, hoe 

dat sije gearvet heeft van oer zaelige vaeder, onder anderen een erve gelegen toe Wijttmen int  

Zwolsche karspel, dat bij hae Ed. vaeder verbonden was, dat sij ende oer zaelige man die 

vrucht daer van souden genieten, ende dat den eijgendoem aen oer kijnderen verblijven soude, 

twelcke nu voer twintich jaeren bij oer zaelige man buiten oeren consent vervreempt ende 

verkoft is, an Jan Doeijs, want dan oer E: bloetverwaenten tot eenen profijte, dat selve goet 

geerne mit recht bespreken ende inwinnen wolden, ende de kooppenningen, soe hij gemelte 
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Doeijs, bewijslicken daer op gestelt, restitueren, so versoeckt suppliantinne, dat U Ed. Dirrick 

vander Beecke oeren swaeger wolden authoriseren, omme de preceduire ante nemen tot 

profijt ende met rechte dat goet in oer E: name tot profijt vande kinderen toe moegen 

bespreecken ende met rechte inwinnen ende die penningen die daer opgestelt binnen moegen 

uuitleggen ende an den kooper restitueren, ende dat erve daer voer in ostahie ende toe 

onderpande beholden, ten tijt, dat het met gelegentheit int openbaer verkoft can worden, ende 

als dan vande cooppenningen, soe vant erve sullen gekomen sijn, met allen oncosten vant 

procederen datelicken  moegen affnemen ende alsoe lange de penningen mitte kosten vandien 

niet gerestituiert sijn, dat erve an sich sal moegen holden, genitende de jaerlickse opkompsten 

ter tijt de E: heeren ende vrenden guet sullen vinden. 

Was geapost: Opt versoeck van suppliantinne bij de magistraet der Stadt Campen 

naebehooren gelettet sijnde, soe ist dat die magistraet voorschreven, die E: Dirrick ten Beecke 

authoriseert, gelijck haer eersame hem dan authoriseeren cracht deses, om den inholt der 

voorschreven requeste ten meesten profijte van suppliantinne te moegen effectueeren, 

accorderende voorts mede suppliantinne die wijdere haere petitie in dese voorschreven 

requeste angetoegen. Sie actum in senatu den 24 Julij 1629. 

 

 

480. Eodem die [23 Julij 1629], fol.83vo. 

Opte requeste van schipper Gerrit Cruut, versuickende eene plaetze omb sijn huis soe hij 

inden Haegen moet affbreecken aldaer te wederom te muegen setten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, op den suppliantz versuick behoorlicken gelet 

hebbende consentieren hem sijn affgebrueckenen getijmmer in den Haegen, tselve wederomb 

tho setten op den Burgel bij de Calverhecken Brugge, daer nu tertijt het vullenisse vath staet 

nemende den steen vant selve vullenisse vath ten vollensten van sijn tijmmeringe ende 

hetselve soe veel uuit te stecken dat men nochtans die steijger genoechsaem gebruicken sal 

muegen. Actum Campen den 27 Augusti Anno 1629. 

 

 

481. Den 8 Septembris Anno 1629, fol.84. 

Op die requeste van Trude Gerrits weduwe van zaelige Peter Stuve, versoeckende een 

subsidium tot vervallinge van hare huijshuire. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne ten vollenste van haer 

huishuire met thijn golt gulden eens uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden 

camener Albert Hoff te ontfangen. 

 

 

482. Den 15 Septembris Anno 1629, fol.84. 

Op die requeste van Carst Arents deser Stadts provoost, versoeckende een mantel in sijnen 

soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met een mantel uuit de 

Camer vanden E: Johan Louwsen ende Reijner Hendricksen te ontfangen. 

 

 

483. Den 20 Septembris Anno 1629, fol.84.  

Hebben Schepenen ende Raedt die weduwe Hilleken Hermsen naegelatene weduwe van Jan 

Warten ut Engelant, tot een teerpenninck om in Engelant te reijsen begunstiget met twintich 

carels gulden uuit die Camer der Ecclesiastique goedeen vanden camener den E: Albert Hoff 

te ontfangen. 
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484. Den 24 Sept(embris) 1629, fol.84vo. 

Hebben Schepen ende Raedt die alimentatie van Bartolt de Munnick verhooget ijder 

virrendeel jartlicks thien carels gulden volgents die hier geregistreerde apostille. 

Was geapost: Schepen ende Raedt augmenteren die alimentatie van Bartolt die Munnick 

ijder virrendeel jaers met thien carels gulden, waervan het eerste termijn op Michaels 

naestcomende sal comen te vervallen, mits t’selve verbeteringe tot des voorschreven Bartolt 
onderhoudinge werde geimploijeert. 

 

 

485. Eodem die [24 Septembris 1629], fol.84vo. 

Schepen ende Raedt hebben uuijt mededoechsaemheit en commiseratie Cornelijs 

Luchtemaecker begunstiget met vijff e twintich carels gulden eens, welcke hem uuijtte 

Ecclesiastique Camer van den heeren cameer Albert Hoff sullen uuijtgekeert worden. 

 

 

486. Den 13 Octobris Anno 1629, fo.84vo. 

Opte requeste van Mr. Hans van Nuerenburch versuickende eenige pensie ende verset wegen 

zijne  geplechte diensten ende versurgen vande uhrwercken tot noch toe angewent. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant van sijnen tot desen 

huijden daer tho bewesene diensten, an dese Stadtz uhrwercken met de somme van vijfftich 

carels gulden eens, omb vanden kerckmeesters inder tijt te vorderen ende t’ontfangen. 
 

 

487. Eodem die [13 Octobris 1629], fol.85. 

Opte requeste van Jurrien Velsers sargant vande heer Capitein Schelte van Aersema 

versuickende wegen sijn bedieninge des maieurschaps met voorweten des heeren 

Commandeurs voorschreven, voortz nae die invasie des vijantz in Veluwe angevattet, ende 

alles inde Schantsche ende Retrangementen des dages ende nachten verwaltert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt geconsidereert ende op suppliantz versuick wegen 

zijnen geleisten dienstes geletten hebbende verehmen hem Schepen ende Raedt met vijff ende 

twijntich Carels gulden, die hij t’vaderen sal hebben, vande heeren Cameners inder tijt. 

 

 

488. Eodem die [13 Octobris 1629], fol.85. 

Schepenen ende Raedt der Stadt Campen, hebben Trijntgen Peters weduwe van Mr. Gerrit in 

sijn leven schilder, wederom als verleden jaer begunstiget met vijff ende twijntich carels 

gulden eens, omb vanden heeren Cameners inder tijt der Ecclesiastique guederen tho 

vorderen. 

 

 

489. Den 20 Novemb(ris) Anno 1629, fol.85. 

Opte requeste van Willem Jans maieur ende Wolter Jansen versuick als geauthorisierde 

momberen aver Evert Henricks de Grave naegelatene kijnderen bij sijn huisvrouwe  

Greetgen Willems in echtschap geprocreert, versuickende desen selffs Evert Henricks 

sterffhuis sub beneficio inventarij te muegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren supplianten als geauthorisierden 

momberen des voorschreven Evert Henricks kijnderen bij die voorschreven Geertgen Willems 

in echtschap geprocreert desselffs sterffhuis sub beneficio inventarij tho muegen anveerden 

ende daervan inden tijt van drije maenden irstcommende daervan an gerichte verclaringe te 

doene vant selve tho te renuncieren oftr an tho holden. 
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490. Eodem die [20 Novembris 1629], fol.85vo. 

Op die requeste van die t’samptlicke deser Stadts meijeren vant Eilant versoeckende te 

accordeeren, dat ijder d erselver eenige hare peerden opr Soeveningen moege slaen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, accorderen deser Stadts meijeren, soe opt Eijlant als 

die op die weerden woonende, ijder op Soeveningen te moegen brengen vijer peerden 

betaelende van ijder peert voort weijde gelt thijn stuijvers ende sullen hijr op comen bij de 

heeren Cameners in tempore. 

 

 

491. Den  21 Novemb(ris) 1629, fol.85vo. 

Opte requeste vande merckmeister versoeckende dat hem ten regarde van sijne geringe 

verdiensten van ijder Ensinger schuijte die alhier vis te marckte brenget twee stuijver te 

nemen geconsenteert mochte worden, ende dat Schepen ende Raedt hem daer benevens vrije 

woninge wilde geliven te vergunnen. 

Was geapost: Schepen ende Raedt connen suppliant in sijne eerste petitie niet wilvaren, 

dan begunstigen hem bij provisie, ende tot haer Ed. wederseggen mette vrije huijshuijre die 

sijne aenvang nemen sall op Paesschen xvi C xxix (1629), mits hij sich dan in sijnen dienst 

beter en getrouwer quijte, dan tot noch toe geschiet, off haer eersamen gedencken daer in 

naeder te versijn. 

 

 

492. Eodem die [21 Novembris 1629], fol.86. 

Joncker Albert ter Helle heeft naevolgende requeste ende remonstrantie uuit naem van 

Femme Gerritsen an de Ed. magistraet gepresenteert. 

  Copia. 

Edele, Eerentfeste, Hoochachtbare heeren, Mijn heeren Borgemeijsteren, Schepenen ende 

Raedt der Stadt Campen. 

Mijn heeren Femme Gerrits heeft mij voer desen vertoont gehadt, seeckere requeste an U Ed. 

hoochachtbare overgegeven daer op haer bij derselver appostille wordt vrijgestelt een goet 

man ofte twee te moegen versoecken om haren verloopenen staet, soe veele mogelicken te 

helpen redresseren ende met hare creditoren offte maecken. 

Daerop sij mij versocht heeft haer daertoe te willen helpen ende off well doer d’quade 
geruchten van bedriechelicke handelinge bij haer gepleecht, ick haer t’selve eenen seer langen 
tijt hebbe ontsecht ende affgeslaegen ende haer gewesen anderen daer toe te versoecken niet 

willende in alsulcken moeijelicken saecke treden, temeer alsoo ick vermoeden haren staet te 

seer was verloopen, oock mijne huisvrouwe gants tegens den borst en niet en was te willen, 

soo ist nochtans dat sij mij bij haer hoochste zaelige verclaert heeft niemants daer toe te 

konnen krijgen, ende heeft alsoo nae meer als anderhalff jaer importuin anholdens met haer 

mennichfoldige tranen om Godts wille biddende mij soo verre beweecht, dat ick uijt 

commiseratie voergenomen haren staet bij provisie eens t’willen doersien. 
Daerinne ick dan niet en ben getreden sonder haer eerst ten hoochsten te vermanen mij den 

selven naecktelicken te willen ontdecken ende niet verswijgen eenige schult ofte onschult met 

expresse verclaringe daer bij, dat indien ick t’eenigen tijt bij het opnemen van schulden anders 
quame te vernemen dat ick alsdan alle hare dingen confuselicken solde laten steecken ende 

daerinne nietmeer doen, daerop sij mij verclaert heeft haren staet van inkomen te bestaen in 

naevolgende perceelen van goederen. 

Tweeten, 

Eerstlick dat haer noch solde resteeren van Jan ten Toorn van coop vande brouwerije de 

somma van tweeduisent goltgulden, 
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Met d’verlopen renten vandien affgetrocken, t’gene bij mijn heeren tot oncosten daervan is 
ontfangen, t’selve pertinent niet wetende, mitsgaders noch eenige moebele goederen bij haer 

inden lombaert ende elders versett, als oock haer anpart in verscheijden percelen van 

landerijen gelegen in Gelderlant haren man angestorven van zijnen zaelige vader. 

Gelijck mijn heeren sullen konnen ersien uijt seeckere gerichtelicke wette haer uijt 

Gelderlandt daer op gesonden, weesende boven het selve beswaer voer haer gedeelte noch 

eenen schonen penninck weerdich daervan ick well ben geinformeert. 

Ende boven dien noch seecker proces binnen Deventer van 500 gulden doch alsoo den 

uijtganck daervan onsecker, wordt daerop geen reeckeninge gemaeckt sonder meer, hare 

schulden daer en tegens heeft sij mij verclaert t’sijn ongeveerlick (jae soe sij secht) weijnich 
verschelende gelijck sij U Ed. hoochachtbare int begin van hare gevanckenisse heeft 

voergedragen d’welcke ick het merendeel oock alsoo noch hebbe ondervonden, uuitgesondert 
dat ick de pertinenten staet vande schult van Dorreholt t’Amsterdam niet kan weten die met 
mij tot Amsterdam niet wil reeckenen, staende op sijn verwindaer hij nochtans niet en sall 

konnen ontkennen dat daer verscheijden betaelingen sijn op gedaen, gelijck oock den 

soutsieder van Enckhuisen die d’praeferentie praetendeert d’welcke soo sij seijt meer 
gevestiget is als hem toecompt. 

Solde daeromme hier op mijn versoeck sijn mijn heeren daer mede gedient, dat de weduwe 

uijt harer swaricheit mochte geholpen worden. 

Dat mijn  heeren voer eerst Jan tenTooren wildet inninge en d’verlopen interessen bij provisie 
daetlicken opte brengen. 

Ende dat haer daer uijt mochte gevolcht worden d’somme van twee hondert viertich carels 
gulden om daer mede te lossen d’mobele goederen inde lombaert ende elders versett ten 
eijnde d’selve tot gedestineerde betaelinge van hare creditoren moegen geinploieert worden, 

alsoo d’selve vrj meer sullen uijt brengen. 
Ten 2

de
 dat d’resterende penningen van Jan ten Toorn boven d’gevestighde haer soo haest 

moechelicken mochten geworden om de resterine creditoren daer mede bereijts overkomen te 

moegen contenteren welcke penningen sij niet in handen begeert maer doen mij ofte imandt 

anders tot de geordineerde betaelinge der creditoren moegen worden geimploeijeert. 

Ten 3
de

 dat haer moege toegestelt worden copie vande aenspraecke daer op Dorreholt 

t’Amsterdam verwin heeft gekregen, ende dat die volgents die selven Dorreholt bij den 

gerichte geordonneert mochte worden met sijn boeck alhier te komen reeckenen ofte ten 

minsten oversenden verichtlick extract uijt sijn boeck van alle het gene wat hij an haer 

vercooft ende daer op wederomme ontfangen heeft op wordt dagen ende tijden alsoo sij met 

gelooffweerdige getuigen meent te bewijsen meer betaelt t’hebben als d’reeckeninge van 
betaelinge uijtbrenget. 

Ten 4
de

 den keetman ofte soudtsieder te ordonneren met haer te comen reeckenen, alsoo 

d’schult niet soo hoghe sall bevonden worden als de vestenisse de hem gedaen is, gemerckt 
hij ondervraecht sijnde niet en sall dornen ontkennen haer seedert die reste U seeckertheit te 

Enckhuijsen gedaen ter somma van 1400 gulden eenen stuiver meer geboickt te hebben. 

Twijffele niet soo mijn heeren haer hierinne de goede handt willen bieden, dat sij in dese twee  

posten niet en wordt verongelijckt, maer met eene betaelinge volstaen ende de boven 

geschreven penningen haer metten versten mogen gevolcht worden oock inde redelickheit 

(des versocht sijnde) tegens andere creditoren patrocineeren, dat ick ofte den geenen die ick 

daer toe sall gebruicken haer in corter tijt uijt deser swaricheijt sall verhelpen ende mijn Ed. 

heeren vande moeijte der angevangene proceduiren ontlastet. 

 

 

493. Eodem die [21 Novembris 1629], fol.88. 

Edele, Erentveste, Hoochachtbaere, wel wijse seer discrete heeren. 
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Mijn heeren Borgemeijsteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Mijn heeren d’authorisatie op mijne overgegevene remonstrantie nopende den desolaten staet 

van Femme Gerrits ende t’geene bij mij daerinne gebesoigneert, hebbe ick doerleesen ende 

verstaen, sal daer op mijn heeren tot een goedtlick wederbericht dienen, dat ick deselve 

authorisatie bevinde slsoo gestelt en gelijck off ick om d’selven staet te redden daerinne 

versoeck doen en ten eenenmael om de moeijte ten achteren bin. 

Ten 2
de

 daerinne vinde een groot mistroknen gelijck off ick int volvoeren vandien ietwes 

solde willen attenderen tot praeiuditie ofte naedeel der creditoren mij belastende met 

vereeckeringe ende reliqua te doen ende met int besluijt mij ende mijnen erffgenamen 

daervoer te verbinden, twelcke mij seer vrembt is voergekomen, niet andersdaer uijt konnende 

bemercken off mijn heeren moeten gedencken, dat mij daerinne een groot profijt moet 

steecken kan daeromme wel lijden de saecke, soe verstaen sijnde, dat mijn heeren daermede 

belasten den geenen, die daermede beter gedient ende hem ende sijne goederen daer voer will 

verbinden. 

 

Mijn voernemen is noeijt geweest ende noch niet en is ietwer te doen tot achterdeel der 

creditoren, maer d’selve een ider nae vermoegen des boedels in alle sinceriteijt op terminen te 
betaelen oock geene capitaele penningen van U Edele hoochachtbare te lichten ofte an imants 

uijt te tellen voer ende allen alle creditoren op hare termijnen sullen bevrediget sijn ende U E: 

bij cloecken slach ende affictie van billetten alle creditoren daer van moegen insinueren soe 

imandts wadt te seggen op seecker dach ende tijt t’selve in te brengen hopende jae niet 
twijffelende soo mijn heerne gesinnet d’weduwe uuijt hare swaricheijt te verhelpen ende haer 
inde gestelde articulen van mijn remonstrance willen de handt bieden, dat sij niet en mach 

worden vercort, dat ick ofte dien ick doen thoe sal willen gebruicken (soo mij t’selve wordt 
vertrouwt) U Ed. hoochachtbare niet in ses maenden maer minder als d’helfte sal voerleggen 
sulcken staet daermede alle creditoren met Femme Gerrits sullen tevreden sijn. Belangende 

d’artickel, daer inne bij mij versocht wordt d’verlopen renten van Jan ten Toorn, stellen mijn 
heeren d’selve penningen te moegen lichten, t’welck voer mij om van hem te vorderen niet en 
is te doen maer solde versoecken dat mijn heeren hem belasten d’selve daetlicken in handen 

van het gerichte te brengen om bij mij daer uijt gelichtet te moegen worden. 

Gelijck dan oock volgent de resteerende penningen boven ende gehipotequeerde ende de gene 

die daer op verwin hebben, doch sullen die selvige bij mij niet gelichtet worden, voer ende 

aleer ick met Dorreholt ende den keetman Hogerweijde volkomenlicken sal hebben 

geliquideert ende U Ed. bij eenent claren staet sall hebben voergebracht. 

Ende solde bovendien mijn versoeck sijn dat Dorreholt ende Hogerweijde beijden bijde 

gerichte belast worden met hare boecken in praesentie van U Ed. hoochachtbare ofte derselver 

daer toe gecommitteerden te komen reeckenen daer beneffents dat mij bevoerents copie 

mochte gevolcht wolden uijt de anspraecke ende genomene conclusie van Dorreholt waer op 

hij het verwin heeft verkregen, ende om dat d’begonnen saecke gelijck gelijck wel mochte 
worden gevordert ende niet blijven steecken, solde nochmaels mijn versoeck sijn, dat mij de 

verlopen renten van Jan ten Toorn daetlicken mochten gevolcht worden om daermede 

d’goederen uijt den lombaert te doen lossen ende op compstigen maendach te vercoopen, ten 

eijnde ick de penningen daervan komende tot betaelinge der creditoren in Hollandt solde 

moegen gebruicken die tegens huijden over acht daegen moten betaelt sijn ofte sall alle het 

gemaeckte accort daer op de reddinge des boedels ten eenenmaele gefundeert gants te niete 

sijn. 

Will mij daer voer sterck maecken dat d’selve penningen tot betaelinge der creditoren soo 
well sullen geimploeiert worde dat d’andere creditoren daer bij niet en sullen sijn vernaedeelt, 

ende U Ed. hoochachtbare daer an sullen draegen, een goedt genoegen. 
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Dit selve hebbe ick tot een weder bericht U Ed. hoochachtbare willen voerdraegen ende 

moegen mijn heeren inden saecken disponeren ende ordonneren sulcx als derselver well 

wijsen Raedt wordt gedraegen. 

Onderstondt. 

Van U Ed. hoochtbaren dienstbereijder 

Albert vanden Hell. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren, constitueeren ende stellen Joncker 

Albert van den Hell, om den desolaten ende verloopenen staet van suppliantinne Femme 

Gerrits inden tijt van dree maenden te moegen helpen redresseren, mits dat dan nochtans tot 

praeiuditie ende naedell der suppliantinnen creditoren, soe algereets verwin ende praeferentie 

sijn hebbende, als mede den anderen, noch resteerende haer suppliantinnen creditoren gedaen, 

gesoigneert ende voergenomen en worden maer dat alles tot conservatie ende betaelinge 

vander selver creditoren schulden moege gedirigeert ende intwerck gestelt worden, sullende 

oock mede hij geauthoriseerde Joncker vander Hell, wegen sijn ontfanck ende uuitgave, als 

mede de wijdere administratie der voorschreven suppliantinnen boedel tot sijner tijt, 

behoorlicke reeckeninge, bewijs ende reliqua te doene, verobligeert ende verbonden sijn wort 

accordeerende haer eersame den respectiven geauthoriseerden volmachtigen Joncker vander 

Hell dat die hijr voor den overgegevene ende versochte petitien haer effect sorteren moege, 

onvercortet ende voerbeholden dan noch mit desen der suppliantinnen creditoren haer goedt 

hebbende recht. 

 

 

494. Den 26 Novemb(ris) 1629, fol.90vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Wilhelmo Schabio verdrevene predicant uuit den Palts 

begunstiget met ses carels gulden uuitte die camer der Ecclesiastique goederen vanden  

E: Albert Hoff te ontfangen. 

 

 

495. Den 5 Decembris Anno 1629, fol.90vo. 

Op die requeste van Claes Jansen, verseuckende begunstiget te worden met het vacerende 

pervoostschap ende die wooninge van den Beijer. 

Was geapost: Scheenen ende Raedt begunstigen den suppliant in sijn petitie, mits dat hij 

sich dermaten daerinne comporteere ende draege, als der in sodanige dinste gerequireert ende 

vereijschet wort, ende dit alles tot revocatie van haer eersame ende sal hijr op comen bij de 

heeren Burgemeesteren in tempore. 

 

 

496. Den 12 Decembris Anno 1629, fol.90vo. 

Opt voerschriven vande Stadt van Deventer voer Herman Arentsen bij den viant in 

apprehensie in Veluwen genomen ande magistraet der Stadt Campen gedirigeert weesende, 

om begunstiget te worden met een penninckxen tot relaxatie van denselven hijr, hebben 

Schepenen ende Raedt den voorschreven Hermen Arentsen begunstiget tot derselver relaxatie 

met ses carels gulden uuit de camer der Ecclesiastique goederen vanden Camener in tempore  

te ontfangen. 

 

 

497. Eodem die [12 Decembris 1629], fol.91. 

Op die requeste van David Stevens ende sijn huisvrouwe versoeckende begunstiget te worden 

met die bedieninge vant sieckenhuis. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supplianten in hare petitie genitende 

die gerechticheiden daer toestaende, ende moegen hijr op comen bij den heeren 

Burgemeesteren in tempore. 

 

 

498. Eodem die [12 Decembris 1629], fol.91. 

Voorts hebben Schepenen ende Raedt die weduwe van Jan Bruinsen begunstiget jaerlicks met 

vijff en twintich carels gulden in twee terminen als Paesschen ende Michaelis uuit die camer 

der Ecclesiastique goederen te ontfangen, waer van het eerste termijn toecompstige Paesschen 

anno 1630 sal vervallen weesen. 

 

 

499. Eodem die [12 Decembris 1629], fol.91. 

Op die requeste van Wijbrant Arentsen ende sijn huisvrouwe, verseuckende in haren soberen 

staet een clein subsidium. 

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

carels gulden eens, uuit die camer der Ecclesiastique goedern in tempore te ontfangen. 

 

 

500. Eodem die [12 Decembris 1629], fol.91vo. 

Opte requeste van Jan Jansen van Teckelenborch versuickende deser Stadt Campens Burger 

tot Bronnepe te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, omb deser Stadt Burger tot 

Bronnope, toe muegen worden, mitz bethalende die gerechticheit tot het wijnnen der 

Burgerschap aldaer staende, ende comen daerop bijde heeren Burgemeijsteren ende Cameners 

inder tijt. 

 

 

501. Eodem die [12 Decembris 1629], fol.91vo. 

Opte requeste van Gerrit Gerritz Liuetenant, versuickende vermitz affsterven van Willem 

Arentz met het vacierende ampt van den Belt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het voorschreven 

vacierende dienst vanden Belt, vermitz affsterven van Willem Arentz ende hem daer 

beneffens voor tractement in twije termijnen, tholeggende vijff ende twijntich carels gulden, 

ende daer tho ende prouffiteren vanden hoff, woeninge, als anders, die tot nochtoe daertho 

beholt heft, t’genieten ende sulx alles bij provisie ende tot wederseggen van Schepenen ende 

Raedt, ende daerop commen bij den E: Burgemeisteren inder tijt. 

 

 

502. Sabbathi [zaterdag] den 19
de

 Decembris Anno 1629, fol.91vo. 

Opte requeste van Albert Evertzen meijer opt arve den Busch genamt, versuickende eenige  

gratieuse remissie wegen zijnen geledenen schaede wegen het affgraven ende beloepen zijnes  

gehuirden landtz. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant ten respecte sijner 

geledenen schaede, wegen het vergraven ende bestorten zijnes gehuirden lander inde camere 

vanden E: Ernst van der Kuerbeecke hondert carels gulden, mitz dat hij dien angaende nijetz 

meher sal hebben tho pretendieren. 
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503. Den 19 December 1629, fol.92. 

Opte requeste van Johannes Wilhelmus Wendebiell rector, Daniell van der Heijden, Johannes 

Egbert ende Meinardus Goijckerus praceptoren vande Latiensche schole, versoeckende 

vermits den tegenwoordigen duijren tijt, vemeerderinge van gagie. 

Was geapost: Schepen ende Raed gelettet opte contenu van desen augmenteren die 

praeceptoren hare respective tractamenten die somme van vijfftich carels gulden, te genieten 

in vier termijnen, waer van het eerste op Paesschen anno 1630 uuijtte Ecclesiastique Camer 

sall coemen te vervallen. 

 

 

504. Eodem die [19 Decembris 1629], fol.92. 

Op de requeste vande beijde maieurs deser Stadt, versoeckende in dese benaude tijt eenige 

vermeerderinge van haer jaerlicksche tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren der supplianten jaerlicksche tractament, 

ijder der selver met vijftich carels gulden, in twee terminen als Paesschen ende Michaelis uuit 

deser Stadts Camer te ontfangen, waervan het eerste termijn ter somme van vijff en twintich 

carels gulden toecompstige Paesschen sal verscheenen wesen, ende dit alles tot revocatie van 

haer eersame. 

 

 

505. Eodem die [19 Decembris 1629], fol.92vo. 

Op die requeste van Joncker Arent toe Bocop, wegen sijn meijer Aelt Gerrits, soe groote 

schaede geleden heeft durch dien den viant in Veluwen gevallen was, versoeckende eenich 

versetth. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen des suppliant ende meijer ex gratia tot 

versetth van sijn groote geleedene schaede met vijff en twintich golt gulden eens, uuit de 

camer der Ecclesiastique goederen in tempore te ontfangen. 

 

 

506. Den xxij (22
ste

) Decembris Anno 1629, fol.92vo. 

Opte requeste vande ehrentrijcke ende welduegentsame weduwe wijlen Gerhart vande Horst 

Wendeltgen Schalcheck, versuickende, den E: Albert ter Hell, D. Peter Lespierre 

geauthorisiert te worden tot momberen aver haeren onmundigen soen ende dochter Gerhart 

ende Judith van der Horst. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op suppliantinne versuick behoorlicken gelettet ende 

derselves staet geconsideert hebbende, authorisieren den E: Albert ter Helle ende D. Pieter de 

Lespierre totte lutele aver die persoenen in desen gementioneert tot voorstant der weduwe 

ende haere genominierde kijnderen. 

 

 

507. Eodem die [22 Decembris 1629], fol.92vo. 

Opte requeste van Johan Hoberijck versuickende deser Stadt Campens Burger te muegen 

worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, omb Burger deser Stadt 

t’muegen worden, mitz bethalende die gerechticheit tot het wijnnen vande volle Burgerschap 
staende ende comen daerop bij de heeren Bugemeesteren ende Cameners inder tijt. 

 

 

508. Eodem die [22 Decembris 1629], fol.93. 

Opt versuick ende requeste van Roloff Albarts van Ommeren, geboren tot Echtelt,  
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versuickende van deser Stadt Campens Burger te muegen angenoemen te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant omb deser Stadt Campens 

Burger t’muegen worden, mitz bethalende die gerechticheit tot het wijnnen der Burgerschap 
staende, ende comen daerop bij den heeren Burgemeisteren ende Cameners inder tijt. 

 

 

509. Den 29 decembris Anno 1629, fol.93. 

Hebben Schepenen ende Raedt die heeren predicanten tot haere materialia van pennen, inckt, 

pampier ende anders, ijder int jaer toegelecht acht carels gulden. 

 

 

510. Eodem de [29 decembris 1629], fol.93. 

Voorts hebben haer eersame die heeren predicanten, soe in geene Stadts wooningen ende 

wonen, maer selver eenige woningen huijren, ijder derselver des jaers toegelecht hondert ende 

twalff carels gulden. 

 

 

511. Den 31 Decembris Anno 1629, fol.93. 

Opt versuick van Peter Soensbeeck, Schultis tot Wijhe, versuickende seeckere vijff morgen 

landtz tot Herckschen gelegen van dese Stadt voor eenige jaeren inhuijere tho muegen hebben 

ende voor een behoorlix daer met tho accomandieren. 

Was geapost: Suppliant sal sich dit sijn versuick angaende, hebben toe addresieren an de 

heeren Cameners vande Ecclesiastique guederen deser Stadt Campen. 

 

 

512. Den 21 Januarij Anno 1630, fol.93vo. 

Opte requeste van Mr. Warner Berents Stadtz Smith, versuickende die crediteuren van Johan 

van Swolle, voor die heeren hoefftluijden wegen sijn vercofte schip eens moechte 

companeren omb t’overstaen off die saecken eens connen geslechtet worden. 

Was geapost: Suppliant neffens zijne mede crediteuren, in desen gemelt sullen haer 

versuegen bij den heeren hoeftluijden vant Broeder Espel, omte muegen treden, totte reparatie 

vande penningen soe van Jan van Swolle vercofte schip, als anders geprocediert sijn. 

 

 

513. Eodem die [21 Januarij 1630], fol.93vo. 

Opte requeste van Cornelijs Besselsen schoolmeester verseuckende vermitgens sijnes ende 

sijnes huijsvrouwen hogen ouderdoom ende lives swackheijt eenige augmentatie van 

tractament. 

Was geapost: Schepen ende Raedt augmenteren Cornelijs Bessels sijn ordinaris tractament 

mette somme van thien carels gulden iaerlickx, sullende oversulx op aenstaende Paesschen en 

Michaelis op ijder termijn ontfangen dertich carels gulden. 

 

 

514. Den 23
ste

 Januarij [1930], fol.93vo. 

Opte requeste van Rotger Henricksen, als man ende monber van Geesgen Dercks sijn 

huisvrouwen, versuickende, dat Johan Jacobs ende Mr. Michiel Joachims als gewesene 

momberen van ende sijnde onmundigen broeders ende susters muegen gecontinugeert worden 

rekeninge ende reliqua van haere administratie te doen. 

Was geapost: De gerichte ordonnert Johan Jacobs ende Mr. Michiel Joachims omb 

thocompstige woensdach naeden middach ter eenre uhre t’comparieren, voor den E: Albart 
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Hoff ende den E: Marten Albartz als hoeftluijden tot verhoer van partijen, geauthorisiert ende 

sulx alles bij de peene van vijff ende twijntich goltgulden. 

 

 

515. Eodem die [23 Januarij 1630], fol.94. 

Opte requeste van Henrick Andriesen, versuickende per copiam genieten seeckere dicreet 

voor drije jaer affgegeven tuschen hem ende den E: Albert ter Hel omb een formelick 

inventarium an suppliant aver tho geven. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den supliant het versochte decreet per 

copiam te muegen lichten, ende commen daerop bij de secretaris. 

 

 

516. Eodem die [23 Januarij 1630], fol.94. 

Opte requeste van Jan Henricksen, verseuckende eene nie mantel. 

Was geapost: Soo haeft Schepen ende Raed sal sijn gebleecken dat suppliant het laecken 

tot eene mantel heeft laten affsnijden soo begunstigen haer eersame dne suppliant met ses 

carels gulden. 

 

 

517. Eodem die [23 Januarij 1630], fol.94. 

Opte requeste van Gerrijt Hendrixen Cruijt woenende inden Hagen versoeckende vermits 

tegenwoordige neerloose tijt, deurte ende lives ouderdoom, eene jaerlixe subsidie. 

Was geapost: Schepen ende Raed begunstigen den suppliant vermits, sijnen 

hoochdringenden noot, ende onvermeugentheijt mette somme van 15 golt gulden eens, die hij 

sall hebben te genieten uuijtte Ecclesiastique Camer van die E: Albert Hoff. 

 

 

518. Eodem die [23 Januarij 1630], fol.94vo. 

Op die requeste van Ivo Sibrandus versoeckende een pennincken tot sijn huijshuijre. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supliant tot vollenste van sijn 

huishuire met vijfthijn golt gulden des jaers, waer van toecompstige Paesschen het eerste 

termijn sal betaelt worden, ende dien volgents jaerlicks op Paesschen uuit de Ecclesiastique 

Camer te ontfangen, en dit alles tot revocatie van haer eersame. 

 

 

519. Den 28 Januarij Anno 1630, fol.94vo. 

Op die requeste van de drie onmondige kijnderen van Henrick Henricksen backer ende Judith 

Hans eheluiden in haer levent toe Doesburch, mede raeckende aen die erffenis van zaelige 

Hans Rijckwijn, verseuckende Bartelt Bartelsen van Bronckhorst ende Jan Berentsen te 

moegen geauthoriseert worden, om de erffscheidinge van zaelige Hans Rijckwijn wegen haer 

supplianten te moegen bijwoenen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren Bartelt Bartelsen van Bronckhorst ende 

Jan Berentsen, om dese hijrinne angetoege erffscheidinge bij te woenen, ende voer dese 

hijrinne gementioneerde drie uuitheemsche kinderen derselver goederen bij goede toeversicht 

tot profijt derselver te ontfangen. 

 

 

520. Den 2 Februarij Anno 1630, fol.94vo. 

Op die requeste van Albert Jacobsen ende Henrick Gerrijtsen Spirinck als momberen over 

zaelige Jacob Jans Stuivesant twee voerkinderen, versoeckende van haer eersame als 
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overmomberen met goede raet ende daet haer te willen asisteeren, om uuit den boedel van 

Jacob Jansen Stuivesant tot profijt van haere plechkinderen, haer te moegen gevolcht worden, 

alsodanige vijftich carels gulden, als den voorschreven Jacob Stuivesant sijne voorschreven 

twee voerkinderen voer haer zaelige moeders goet beweesen heeft, ende dan noch alsodanige 

hondert ende thijn carels gulden als vander voorschreven kinderen zaelige moeders goet 

geprocedeert ende onder die vaeder best noch toe berustet sijn geweest. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat die momberen tot profijt van 

hare plechkinderen uuit den boedel van zaelige Jacob Jansen Stuivesant sullen moegen 

lichten, alsodanige goederen als die voorschreven Jacob Jansen Stuivesant sijne voerkinderen 

voer haer zaelige moeders goet, gerichtlijcken voer Schepenen deser Stadt beweesen heeft, 

ende daer die respective creditoren vanden oorschreven Jacob Jansen Stuivesant hijrinne sich 

souden moegen vinden gegraveert, soe wort die selvige insodanige gelegentheit die bancke 

van justitie geopent om haere saecken formelick tegens die respective momberen te moegen 

istitueren. 

 

 

521. Den 4 Februarij Anno 1630, fol.95vo. 

Op die requeste van eenige drapeniers behoorende, tot die ramen op Agniten kerckhoff 

staende, versoeckende dat die vremden, soe haere duffels, ande voorschreven ramen brengen, 

in plaetse van twee stuijvers van ijder duffel vijer stuijvers moechten geven, aengesien de 

ramen olt ende oversulcks meerder reparatie vereijschen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt angehoort hebbende het rapport vande voorschreven 

heeren segelers wegen dese saecke accordeeren supplianten, dat alle vremden van ijder duffel 

ofte laecken in plaetse van twee stuijvers dree stuijvers geven sullen, waer vande gerechte 

helfte in aller fideliteit voer den ellendige armen deser Stadt sal gecollecteert worden end edie 

wederhelfte tot onderholdinge ende reparatie van dese hijrinne gementioneerde ramen 

geimploiet te worden. 

 

 

522. Den 2 Martij Anno 1630, fol.95vo. 

Op die requeste van zaelige Otto Jansen Baeckers weduwe, versoeckende eenige 

verminderinge vande beloefde penningen, waer op bij haer zaelige man vier morgen landes 

tot den Sonnenberch gehorende gepachtet is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne, in ijder der Ecclesiastique 

Camer, waerinne sije wegen het voerschreven landt eenige landtpacht schuldich is, vijff en 

twintich carels gulden. 

 

 

523. Den 27 Febr(uarij) 1630, fol.96. 

Opte requeste van Claes Willemssen versoeckende weder mette cost int Geesten Gasthuijs 

begunsticht te moegen worden. 

Was geapost: Schepen ende Raed conne suppliant in sijn versoeck vant Gasthuijs niet 

wilvaren, maer begunstigen hem uuijt compassie ende mededoochsaemheijt met eene somme 

van twintich carels gulden eens, welck hij sall hebben te ontfangen in twee termijnen, daer 

van d’eerste op Paesschen en dander op Michaelis uuijtte Ecclesiastique Camer van die  

E: Albert Hoff. 

 

 

524. Eodem die [27 Februarij 1630], fol.96. 

Opte requeste van Lambert Janssen Vleijs tot Bronpe versokende die cost int Gasthuijs, en  
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daer beneffens ootmoedelijck biddende, dat sijn huijssien aldernaest het gasthuijs tot 

Bronnepe gelegen, mochte blijven int gebruijck van sijn dochter olt omtrent 30 jaren, die 

vermits eene rupture qualen haren cost conde winnen. 

Was geapost: Suppliant wort begunstiget met het Geesten Gasthuijs, ende wort uuijt 

commiseratie ende mededoogentheijt in sijne voordere petitie van het huijssien oock 

gewilvaert. 

 

 

525. Den 2 Martij 1630, fol.96vo. 

Opte requeste van Jacob Lambertsen Stadts meijer vanden Stuijrhoop, verseuckende vermits 

groote geledene schaden van stormen en hooge wateren, dat hem sijne noch onbetaelde 

pachtpenningen, soe hij noch in die Camer vande heeren Cameners Helmich de Wolff en 

Reijner Hendrix ten achteren is, mochte geremitteert worden. 

Was geapost: Schepen ede Raed remitteren den supliant sijne noch plichtige 

pachtpenningen in die Camer, in dese requeste aengetoogen. 

 

 

526. Eodem die [2 Martij 1630], fol.96vo. 

Opte requeste van Claes Bartelssen, versoeckende dat hij met consent van Schepen en Raed 

het arve die Engberde genaemt, van Wolter Wilmsen die noch resterende huijriaren mocht 

overnemen, ende daer nefens eenige verlichtinge van pacht genieten. 

Was geapost: Schepen en Raedt nemen den suppliant voor eenen meijerman aen, ende sal 

geduijrende die noch loopende huijriaren, aen sijnen pacht jaerlijcks tot affslach genieten vijff 

en dertich carels gulden, behoudende haer Ed. voor burgen, soo die selve van Wolter 

Willemsen sijn gestelt. 

 

 

527. Eodem die [2 Martij 1630], fol.97. 

Opte requeste van Laurens Laurentsen Stadts Ecclesiastique meijer, opt Suijteijnde van 

Camperveene versoeckende, dat hem vermits sijne groote geledene schaden eerst in sijne 

beesten, daernae mede door die invasie des viants in sijn saetgewas, sijne verloopene pachten 

mochten quijtgescholden worden. 

Was geapost: Suppliant wort van Schepen en Raed die pacht vanden jare 1627 geremitteert 

mits dat sij die ongelden volcomentlijck sonder cortinge betale, ende wanneer haer Ed. sall 

gebleecken wesen dat hij die helffte van sijne pachtpenningen van die jaren 1628 en 1629 sall 

hebben betaelt, soo wort hem die ander resterende helffte uuijt commiseratie mede 

quijtgescholden. 

 

 

528. Den 18 Martij Anno 1630, fol.97. 

Opte rqueste van Geertien Willems dochter van zaelige Willem Arentsen, versoeckende 

consent omt sterffhuijs van haer zaelige vaeder sub beneficio inventarij te moegen anverden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordeeren suppliantinne, om ten overstaen van twee  

vande principaelste creditoren het sterffhuijs van haren zaelige vaeder sub beneficio inventarij 

te moegen anverden, inde dien volgents inden tijt van ses weecken haere verclaringe anden 

eersame gerichte te doene, off sije van meeninge is, het voorschreven sterffhuijs ante houden 

offte te verlaten. 
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529. Den 25 Martij Anno 1630, fol.97vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Joanni Schotlero wegen het offereren seeckere boeckens 

vant lijden Christi, vereert met 25 goltgulden. 

 

 

530. Den 30 Martij Anno 1630, fol.97vo. 

Alsoo Claes Jansen provoest hem in sijn dienst niet naebehoren gecomporteert ende 

gedraegen heeft maer groffelicken daerinne te buiten gegaen, soe ist dat Schepenen ende 

Raedt hem de facto van sijn dienst removeren ende ontsetten. 

 

 

531. Den 2 Martij 1630, fol.97vo. 

Edele, hoochachtbare, wijse viirsinnige seer discrete heeren, Mijn heeren Burgemeesteren, 

Schepen ende Raed der Stad Campen. 

 

Heeft met behoorlijcke eerbiedinge seer ootmoedelijcken te erkennen Marriken Berents 

weduwe van zaelige Jacob Stuive hoe dat sij suppliantinne bij het aengaen van haer huwelijck 

haer man inden boedel heeft gebragt in contante penningen die somme van twe hondert 

vijfftich carels gulden, sonder noch dat sij daerenboven met suulvers werck en goede clederen 

wel versijn is geweest, ende  daerentegens boven haer hoope haren man belast heeft gevonden 

met sware hantgelden ende schulden bij hem en sijne zaelige huijsvrouwe Griete Remmels 

staende ehe gemaeckt verre extenderende die middelen die hij daertegens heeft gehadt gelijck 

daervan d’obligatien soo nu bij sijn overlijden te voorschijn komen bij hare 

onderteijckeningen ende dat is genoechsaem konnen uuijt wijsen sonder noch die gene soo 

met hare ingebragte penningen, silverwerck en vercoffte klederen, daer van sijn affgelost ende 

betaelt, ende also sij suppliante noch bovendien verstaet dat haren zaelige man aen sijne 

voorkinderen voor haer moederlijck goet heeft bewesen die somma van 160 carels gulden tot 

groot naedeel van haer suppliante en hare kleijne kinderen, twelcke hij soo vermits sijne 

sware schulden als mede tot achterdeel der voorschreven suppliante te doene niet en vermocht 

ende bericht sijnde dat die momberen derselver voorkinderen aen U Ed. hoochachtbare bij 

requeste om d’selve penningen hebben versoeck gedaen oock bij apostille daer op geobtineert 
dat haer d’selve vandie creditoeren solden gevolgt worden, ofte dat die creditoren die bancke 

van justitie daer over solde worden geoopent. Soo ist dat die voorschreven creditoren daer aen 

geen groot genoegen gehadt, willende nochtans eenich ontfermen hebben over die arme 

bedroeffde weese sijn met d’selve overkomen ende verdragen dat sij weduwe die weijnich 
mobile guderen voor haer ende hare kinderen solde behouden, mits dat sij d’momberen van 
gedachte voorkinderen wegen gepretendeert moederlijck goet solde bevredigen, ende 

gemerckt die selve mobile guederen alle vercofft sijnde sich over gemelte somma van 160 

gulden seer weijnich souden konnen extenderen, sulx soo sij suppliante die geheele somma 

aende voorkinderen solde moeten uuijtkeren, sij met hare cleine kinderen weijnich ofte niet 

solde beholden, wort sij genootsaeckt, haer tot U Ed. hoochachtbare te kieren ootmoedich 

biddende, dat U Ed. hoochachtbare om redenen voornoemt verhaelt als mede om hare 

bekende armoede hier inne geliven te middelen, ende ordineren dat die voorschreven somma 

van 160 gulden soo uuijt die vercoffte mobelen sullen procederen egalijcken onder die twe 

voor ende twe naekinderen moegen gedeelt worden, U Ed. hoochachtbare sullen daer aen een 

redelijck ende Godt behaechlijck werck doen, daermede d’olste dochter nu gekoemen sijnde 

tot hare 18 jaren, wel mede te vreden is, ende also verstaet te behooren verwachtende hier op 

U Ed. hoochachtbare favorable ordonnantie ende apostille dit doende. 

Was geapost: Sullen haer hebben te verveugen bij die heeren hoofftluijden vant Buijten 

Espel den 2 Martij 1630. Onderstont Johan Hoff, secretaris. 
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532. Den 7 Aprill 1630, fol.99. 

Die E: Marten Alberts ende Eernst van der Cuerbeecke als hoofftluijden van het Uuijtter 

Espel, desen hier voor geregistreerden regte, volgents voorgaende apostille den 2 Martij deses 

tegenwoordigen jaers bij Schepen en Raed affgegeven, in handen gestelt, hebben haer  

E: Albert Jacobssen Smit ende Hendrick Gerrijtsen Spijrlinck als momberen van zaelige 

Jacob Stuijven twe voorkinderen, neffens derselver olste pleechkint, alsmede Marrigien 

Berents bedroeffde suppliante voor haer E: ontbooden, ende tot solagement der selver, ende 

hare twe onmundige nakinderen volgende accoort beraemt, te weeten. Dat die beijde 

voorkinderen bij Jacob Stuijve ende Greete Remmelts in echtschap geprocreert in plaetse van 

alsulcke hondert en sestich carels gulden als haer van haren vader voornoemt voor hares 

moederlijcken goedes waren beweesen, hebben en genieten sullen hondert gelijcke carels 

gulden eens, waerin het olste pleechkint nu tot hare 18 jaren gecomen wesende, voor haer   

E: alrede heefft geconsenteert, ende daer die jongste dochter mede tot hare mundige jaren 

coemende hier mede niet te vreden mochte wesen, soo verbint haer Merrigien Berents hare 

stijffmoeder ende der selves twe onmundige kinder momberen die resterende dertich gulden 

uuijtten boedel te ontrichten ende betalen, mits dat dan noch haer in sodanen vall vande 

voorschreven dertich gulden voor affgecort en affgetogen sullen worden alsodane negen 

carels gulden als tegenwoordich tot haren live uuijtten gemeenen inboedel toe coste sijn 

gelecht. Van welcke gebesoigueerde haer E: aen Schepen en Raed rapport gedaen hebbende, 

hebben d’selve haer eersame als der onmundigen overmomberen, het ingegaende accoort 
geapprobeert, ende hare mederades vrinden van hare aengewende moeijte bedanckt. 

 

 

533. Den 13 Aprilis Anno 1630, fol.99vo. 

Opte requeste van Henrick Egbertz turffdrager, versuckende met die bedieninge van den 

Beijer met sijn annex, tegenwordich vacant zijnde versien te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met die vacierende 

bedieninge vanden Beijer met sijnen ancleff, mitz dat hij zijnen dienst getrouwelicken sal 

waernhemen ende daerop commen bij den heeren Burgemeijsteren inder tijt. 

 

 

534. Den 17 Aprilis Anno 1630, fol.100. 

Opt versoeck vande weduwe van zaelige Jan Gerritsen int leven deser Stadts geweesen 

dachhuirder, hebben Schepenen ende Raedt die voorschreven weduwe in haren soberen staet 

ende hoogen olderdoem des jaers begunstiget met vijff en twintich golt gulden uuit de 

Ecclesiastique goederen in vijer termijnen te ontfange, waer van het eerste termijn nu op 

Paesschen verleeden  verscheenen sal wesen. 

 

 

535. Den 27 Aprilis Anno 1630, fol.100. 

Hebben Schepenen ende Raedt Henrick Starcke geordonneert in handen van Jacob Hendricks  

te betaelen die somme van 183 gulden, 1 stuijver, 8 penningen soe hem wegen het defect  

sijnen reeckeninge vant werckhuis de Anno 1627 in reste alnoch competerende sijn, als mede 

oock hem te entrichten wegen die interesse van eenige verschotene penningen voort 

voerschreven werckhuis die somme van achtijn carels gulden welcke penningen op’t 
averschott vande Camer der Ecclesiastique goederen vanden Ed. Tengnegel in reeckeninge 

brengende sal sijn E: gevalideert worden. 
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536. Den 29 Aprilis Anno 1630, fol.100vo. 

Op die requeste van Peter Gisbertsen assaieur van deser Stadts Rijxmunte, versoeckende een 

jaerlickx tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijftich dalers des 

jaers, uuit deses Stadts camer op Paesschen te ontfangen, waervan het eerste jaer tractaments 

op Paesschen Anno 1629 ende het andere op Paesschen Anno 1630 verschenen sal wesen, 

ende soe voerts van tijt tot tijt an hem suppliant entrichtet worden, ende dat alles tot revocatie 

van haer eersaeme. 

 

 

537. Eodem die [29 Aprilis 1630], fol.100vo. 

Opte requeste van zaelige Bartholomeus Petersen constapels weduwe, versoecken een 

pennickscken ten vollenste van haer huishuire. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen  suppliante ten vollenste van haere 

verloopene huishuire met achtijn carels gulden eens, uuit het averschott vande Camer der 

Ecclesiastique goederen vanden Ed. Tengnegel te ontfangen. 

 

 

538. Eodem die [29 Aprilis 1630], fol.100vo. 

Opde requeste van Egbert Martens cheppir, versoeckende eenige verbeteringen wegen het 

verplegen der gevangenen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren die alimentatie wegen het verplegen der 

gevangenen, soe op die Haegenpoorte als inde Wiltvanck comen te sitten van henvoerder van 

veerthijn stuijvers tot twintich stuijvers blivende wegen die oncosten der gevangenen, soo 

inde andere gaten commen te sitten op den olden voett. 

 

 

539. Den 8 Maij Anno 1630, fol.101. 

Op die requeste vande erffgenamen wijlen des E: Capteins van Teillingen, versoeckende 

consent om die goederen van haeren broeder Jacob van Teilingen, soe omtrent elff jaren 

uuitlandich geweest, ende men gansch praesumeert overleeden te sijn, te moegen deilen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten, om die naegelatene goederen 

van haren respectiven zaelige broeder Jacob van Teilingen, naer voergaende behoorlicke 

verburginge te meogen anveerden ende nae behooren onder haer te participeren ende te 

geniten. 

 

 

540. Den 23 Maij Anno 1630, fol.101. 

Opte requeste van Lucas Berentz drappenier, dat alsodane penningen, als Jan Barten an zijn 

olderlick huis sijn competeren, nijet en mochten buiten zijne kennise van hem suppliant uuit 

gekeert ende derhalven verboth mocht geschieden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant in qualite als inde requeste 

an getoegen, omb verbot te muegen te muegen doen opde penningen in desen geroert, van 

geene derselver toe moegen uuitkeeren voor ende aleher bij suppliant gecontentiert ofte tot 

uuitkeringe daertoe consent gegeven heft, off sal coepen geene bethalinge verstrecken. 

 

 

541. Eodem die [23 Maij 1630], fol.101vo. 

Opte requeste van Gerrit Kruijt versuickende als met drije kijnderkens sittende, ande  

nootdruft in dese costelicke tijt nijet wel en weet tho geraecken met eene gratieuse alimentatie  
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te versien te muegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren, noch den suppliant baven die voorige 

weldaet met thijen golt gulden eens, ’t ontfangen vanden Camener Albert Hoff sonder die 

heren ten irsten mee tho bemoeijen. 

 

 

542. Den 10 Junij Anno 1630, fol.101vo. 

Op die requeste van Jan Jansen Nest, versoeckende dat sijn zaelige zoens dochterken genaemt 

Anneken Alfers olt 9 jaren, met het Weeshuis moege begunstiget worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant in plaetse vant Weeshuis tot 

verpleginge van het voerschreven dochterken met twaelff carels gulden, waer mede den 

suppliant tevreden is geweest, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen, jaerlickx op 

Paeschen te ontfangen, waervan op Paesschen Anno 1631 het eerste sal vervallen wesen, doch 

alles tot revocatie van haer eersame. 

 

 

543. Eodem die [10 Junij 1630], fol.102. 

Op die requeste van Hessel Hermsen versoeckende dat alsodanige goederen hem mede 

angaende als bij sijnen swaeger van hijr onder burchtocht gelichtet sijn, wederom alhijr 

moegen gelevert worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat suppliant de burge 

naebehoren formelicken sal moegen anspreecken, welcke burge sijn garande wederom op sijn 

principael sal moegen verhaelen. 

 

 

544. Eodem die [10 Junij 1630], fol.102. 

Voorts hebben Schepenen ende Raedt, den constapel inde Koeburcher Schanse woenende in 

plaetse van vijer carels gulden, 2 gulden des sweecks van henvorder toegelechts mits dat hij 

hem van nu voertan oock comportere ende draege, gelijck hij besheer gedaen heeft, sullende 

oock mede alnoch geniten de vrije woeninge. 

 

 

545. Den 19 Junij Anno 1630, fol.102. 

Op die requeste van Aeltien Woltersen weduwe van zaelige Scholten Willem, versoeckende 

remissie van vijer jaren verloopene renthen des jaers twee golt gulden, als de Ecclesiastique 

Camer uuit  derselver huijs binnen Swolle gelegen, jaerlickx is hebbende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne ex gratia die verloepene 

renthen, mits dat sije van henvorder die jaerlickse renthe sonder faulte ande Cameners in 

tempore geholden sal wesen te voldoen. 

 

 

546. Eodem die [19 Junij 1630], fol.102vo. 

Opte requeste van Jochem Janssen tot Oosterholt in huijre hebbende seecker halff mudde saeij 

lant die Ecclesiastique Camer toe behoorende, versoeckende opt voorschreven lant een 

getimmer tsijnen costen te moegen opslaen en daer neffens prolongatie van huijre erlangen. 

Was geapost: Schepen ende Raed vergunnen den suppliant dat hij op sijne gehuijrde saeij 

lant een getimmer tsijnen costen sal moegen opslaen, ende verlengen hem sijne huijre boven 

die noch loopende jaren, mits bij pachte bij inganck van die verlengde ses jaren, jaerlicks 

betalende ses golden gulden. 
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547. Den 19 Junij Anno 1630, fol.102vo. 

Opte requeste van Griete Jansen zaelige Egbert Lephersen nae gelaetene weduwe 

versuickende eenige remissie van haere verloepene pachten van haer gehuijrde hoije landen 

ende datsij het vluis ofte hoije buiten averst van Hermen Goessens mocht invueren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliantinne omb het hoije in desen 

gemelt te muegen tot haer gevallen invueren, ende so Hermen Goessens daernae opt selve ofte 

suppliantinne thselven sulx mach hij nae behoren institueren. 

 

 

548. Eodem die [19 Junij 1630], fol.103. 

Opte requeste vande semptlicke vischeren ende Burgeren tot Bronnope versuickende annoetz 

halven dat haer guetlijcken, t’gebruick van de poecknetten weder thogestaen moege worden. 

Was geapost:  schepenen ende Raedt cunnen supplianten in dit haer versuick nijet wilfaeren 

ende sullen haer reguleren naer die publicatie ende t’geene angaende t’poocken  durch den 
hoorne blaeser omb geroepen ende iemant contrairie van dien doende, gedencken haer Ed. die 

contravieteurs van de inholt vant selve tho straffen. 

 

 

549. Den 29 Junij Anno 1630, fol.103. 

Hebben Schepenen ende Raedt, op die seer goede recommandatien hooch mogende ende 

anderen, die persone van Johan Christoffers geweesene Overhofftman van K(eizerlijke) 

M(ajesteit) in Bohemen inde erffschaften van Moravien begunstiget met vijftich carels gulden 

uuit de Camer  der Ecclesiastique goederen van den E: Wolter Wessingen, Camener in 

tempore te ontfangen. 

 

 

550. Den 4 Julij 1630, fol.103. 

  Copia. 

Die Edele, Erentveste hooch achtbare, seer wijse ende Discrete heeren, Burgemeesteren, 

Schepen ende Raed der Stad Campen. 

Geven met behoorlijcke eerbiedenis toe erkennen Jan ende Alart Dircksen mattemaeckers hoe 

dat tegenwoordich den bequaemsten tijt sij om die bijsen toe snijden ende in toe voeren, 

weshalven sij op het ootmoeichste bidden ende versoecken U Ed. wille geliven Jan Dirckssen 

toe consenteren, dat hij den tijt van een maent des dages sijn broeder Jan Dirckssen moege 

helpen die gepachtede bijsen op het oirbaerlijckste te snijden ende inte vooren, met restrictie 

ende conditie dat die obgemelte Jan Dirckssen sich van sijn huijs ende alle actien ende  

faicten soo verbael als reael sullen ontholden, ende sich des avonts op die tegenwordige 

plaetse hem van U Ed. geordonneert goetwillich ende vreessaem sal instellen, waervoor hij 

verbindet alle het gene hij tegenwoordich heefft, tot welcken regard hij neffens sijn broeder 

tegenwoordigen regt hebben onderteijckent, daerop U Ed. favorable apostille devotelijcken 

implorerende. Onderstont 

Seer ootmoedich suppliant Jan Dircksen, Alart Dircksen. 

Was geapost: Schepenen ende Raed het versoecken van supplianten Jan ende Alert  

Ditckssen gebroederen geexamineert worden uuijt sonderlinge gratie int selve gewillvaert 

mits hij Jan Dirckssen hem des avonts weder indie plaetse alwaer hij tegenwoordich is 

sittende begeve, ende hem voorts soo comportere als een eerlivent man ende gehoorsaem 

burger behoort ende toestaet te doen off haer Ed. gedencken hem opte minneste clachte 

anderen ten exempel te straffen, ende in vall hij sich wel comportere, wije tsijnen besten wort 

verhoopt, wort hem mede vergunt ter kercken te gaen om aldaer Goodes Woort aen te hooren 

en sich daer nae te schicken. 
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551. Eodem die [4 Julij 1630], fol.104. 

Opte requeste van die E: Wilhem de Wolffs schults tot Genemuijden, versoeckende dat hem 

seeckere morgen landes totten den comvente den Oort gehoorende voor den pacht soo hij 

tegenwoordich is gevende, sonder die bij den aenstaenden opslach te brengen, mochte werden 

gelaten. 

Was geapost: Suppliant wort in sijne tegenwoordige huijre voor die tijt van ses jaren 

gunstelijcken gecontinueert, mits betalende het plackengelt, gelijck van oldes gebruijckelijck. 

 

 

552. Den 15 Julij Anno 1630, fol.104. 

Opte requeste van Jan Geertsen scheepstimmerman, versoeckende een plaetse tot een 

timmerwerff. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij den timmerwerff van 

sijn swaeger Jacob Rijcksen sal moegen gebruicke, ende dat tot revocatie van haer eersame. 

 

 

553. Eodem die [15 Julij 1630], fol.104vo. 

Opt versoeck vande moeder vanden corporael Cornelis Melsen, versoeckende alsoe haer 

soene nu onlanckx seeckere quetsuire van den viant becomen heeft, ende daer an is comen te 

overlijden, naelatende vijff kinderkens, ende dan den voirschreven haren soene een burger 

deser Stadt sije, dat eenige derselver kinderen met den cost mochten versoicht worden. 

Was geapost: Hijrop hebben Schepenen ende Raedt twee van de voirschreven kinderen 

dochterkens weesende van 9 ende 12 jaren met het Weeshuijs begunstiget. 

 

 

554. Eodem die [15 Julij 1630], fol.104vo. 

  Copia 

Edele, Eerentfeste, hooch geleerde, wijse, zeer voirsinninge heren Burgemeesteren, Schepen 

ende Raedt der Stadt van Campen. 

Aldewile U Ed. heeft belieft te doene interdictie des gebruijcks van poocknetten ande 

Gemeente vischeren van Bronnepe ende sije luiden gelijckwel, als wesende een armen hoop 

volckes, een behoefden ter handt te slaen, op dat sije met hunne schamele familie den mont 

open houden mochten: soe bidden sie alle gansch demoedelicken, dat U E: ansiende U E: haer 

luiden aller poveree gelegentheit, doch uuijt mededogentheit, gelieve het weder gebruijck  te 

consenteeren, mits dat sije mochten ter discretien een redelick penninxken voir die Sanden ter 

huijre geven onder die beloffte van alle die vanck alhier ter merckt te sullen brengen, en 

nergents anders submitteerende haer der hoochster straffen, indien imande het contrarie te 

begaene bevonden worde, ende sunst in alle maniren haer remitteeren aende goede gratie van 

U Ed. die sije opt’ hoochste sijn van noeden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen supplianten in dit haer verseuck niet wilvaren, 

ende om dan noch te betaelen, dat haer eersame geneigen sijn supplianten soe veel 

doenlicken, op dat sije anden cost moegen geraecken, gunstlicken toe erschijnen; Soe 

accorderen haer eersame supplianten tot het uuitreijden van twee tremicker schepen, met dree 

hondert carels gulden welcke penningen sije sullen hebben te ontfangen, soe wanner die 

beijde tremicker schepen werden gereet sijn, ende dat nochtans men dese conditie, dat wat 

visschen sije werden vangen, dat sije die selve sonder ondergescheijt gelijck des behoert alhijr 

sullen te merckte brengen, ende daer sije in desen in gebrecke mochten bevonden worden 

gedencken haer eersame haer daer voer aentesien, ende exemplaerlick tot affschrick van 

andere anden lijve doen straffen, ende sullen daer en boven geholden wesen, die voirschreven 

dree hondert carels gulden te restitueren. 
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555. Den 17 Julij Anno 1630, fol.105vo. 

Op die requeste van den E: Frerick van Bornheim, Scholtes van Campervene ende Francke 

Herms als momberen over wijlen captein Thijs Herms naegelatene kinderen, versoeckende 

van haer eersame als overmomberen, consent om anden eersame Anthoni Lodewickx te 

moegen assigneeren ende ondewisinge, seeckere obligatie van hondert golt gulden staende op 

Geert Claesen Vene, ende dat tot betaelinge van die somme van 509 carels gulden, 19 

stuijvers, soe bij den voirschreven Anthoni Lodewickx uuit compassie gereduceert sijn op 

hondert dalers. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmomberen consenteren  inden supplianten 

petitie. 

 

 

556. Eodem die [17 Julij 1630], fol.106. 

Op de requeste van de creditoren van zaelige Lubbeken Berents, ande gave Godes overleeden 

wesende, versoeckende dat die gereetste goederen ende cremerie bij provisie durch den 

siecken troester ten overstaen van twee vande principaelste creditoren opgeteeckent ende 

wechgesloten mochten worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen lijden, dat die gereetste cremerie ende 

goederen durch den sieckentroster bij provisie loopende den tijt van ses weecken moegen op 

gesloten worden, sullende die sleutelen vande opgeslotene goederen interim bij den 

voirschreven sieckentroester verbliven ende naebehoren verwaert worden. 

 

 

557. Eodem die [17 Julij 1630], fol.106. 

Op de requeste van Goijken Arents verseuckende alnoch, dat hem vermoegens apostille in 

dato den 7 februarij 1629 van de alimentatie van Bartelt Cellemonninck moege gevolget 

worden sijn achterstedicheit ter somme van vijftich carels gulden. 

Was geapost: De achterstedicheit vermoegens de apostille eener requestus in dato den 7 

februarij 1629, sal hem suppliant bij de Ecclesiastique camer des tijdes in tempore weesende 

gevalideert worden, ende supplement van sijn wijdere somme, sal hij suppliant, soe lange den 

monninck leeft tot sijn betaeling toe van desselves alimentatie alle virendeel jaers hebben te 

ontfangen twee gulden, thijn stuijvers, ende sal sich hijr op hebben te vervoegen bij den  

E: Henrick Starcke. 

 

 

558. Eodem die [17 Julij 1630], fol.106vo. 

Op te requeste van Gerrijt Heimensen Cruijt die jonge, versoeckende voir hem ende sijnen  

erffgenamen een favorabele acte van dat hem guetlicken geaccordeert vergunt ende 

toegestaen sije, op den hoeck vande Calverheecken brugge een nije woeninge weder opte 

timmeren, alsoe sijn woeninge ende arve in den Haegen buiten die Haegenpoorte inde 

fortificatie wercken is comen te liggen. 

Was geapost: Suppliant wort sijn versoeck geaccordeert. 

 

 

559. Den 20 Julij Anno 1630, fol.106vo. 

Opte requeste van Jacobgen Hermans weduwe van zaelige Johan Gerritz holtsager, te kennen 

gevende dat sije jaerlix anden Armen Camer anderhalve goltgulden ende 3 ½ stuijver 

plichtich is, ende in eenen achterstant verloepen ende nijet moechelick is tho bethalen, 

versuickende gunstelich uuitstel. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliantinne, dat haer versuick mitz  
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nochtans dat naer haer affsterven haer huisken voor den verloepene achterstant sal blijven 

verbonden tot behoeff vanden nodtdruftigen Armen, soe algereetz vervallen ende noch bij 

haer leven verloepen sullen muegen, omb alle den achterstant daer an toe muegen tsijnertijt 

verhaelen, sonder argelist. 

 

 

560. Eodem die [20 Julij 1630], fol.107. 

Op de requeste van Truide Gerrits, weduwe van zaelige Peter Stuve, versoeckende een 

subsidium voer dese tijt tot haer huijshuire. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne tot vollenste van haer 

verloepenen huijshuire met twaelff golt gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

561. Eodem die [20 Julij 1630], fol.107. 

Op die requeste van Claes Petersen schilderaer, versoeckende met deser Stadts Burgerschap 

begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant uuit sunderlinge 

consideratie met deser Stadts Burgerschap, mits dat hij van nochtans deser Burgerweijden niet 

sal moegen gebruicken, ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

562. Eodem die [20 Julij 1630], fol.107. 

Op de requeste van Elsken Berents naegelatene weduwe van zaelige Claes Helmichsen, 

versoeckende desselves sterffhuijs, sub beneficio inventarij te moegen anveerden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren Henrick Helmichsen ende Evert Benier 

als momberen over suppliantinnen kindt weesende, om neffens suppliantinne het sterffhuijs 

van suppliantinnen zaelige man sub beneficio inventarij te moegen anveerden, sullende 

vorders inden tijt van ses weecken geholden wesen te verclaren offe sije van meininge sijn het 

voerschreven sterffhuijs ande handt te houden ofte voir desert te verlaten tot profijte van 

desselfs creditoren. 

 

 

563. Den 24 Julij Anno 1630, fol.107vo. 

Op die requeste van Gerrijt Cruijt een olden schipper ende burger deser Stadt, verseuckende 

in sijnen soberen staet een jaerlickse tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met vijftich carels gulden 

des jaers, uuit de Ecclesiastique Camer in vier termijnen te ontfangen, waer van het eerste 

termijn op toecompstige Michaels sal verschenen wesen, ende soe volgents op alle quartalen  

daeran volgende te ontfangen. 

 

 

564. Eodem die [24 Julij 1630], fol.108. 

Opte requeste van Gerrijt Lamberts steenhouwer versuickende met een jaerijcks tractament 

begunsticht te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met een jaerlickx 

tractament van vijfftich carels gulden, dat hij jaerlickx van des Stadts Cameners sall hebben te 

ontfangen in twee termijnen, te weeten op Paesschen en Michaeli, daer van het eerste op 

Michaeli naestcoemende vervallen sal weesen. 
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565. Den 28 Julij Anno 1630, fol.108. 

Opte requeste vande geauthorisierde momberen aver die twije older loese kijnderen van Johan 

van Swolle saeliger, versuckende mit deser Stadtz weesenhuis gebeneficiert te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren die vrienden ende momberen van saeliger 

Johan van Swollen twije onmundigen kijnderen omb deselve kijnderen met alle ende ijdere 

middelen in deses Stadtz weesenhuis t’brengen, omb aldare naer ordre vant selve verplecht te 
worden. 

 

 

566. Eodem die [28 Julij 1630], fol.108. 

Opte requeste van Trijne Daniels weduwe Willem Carstgens versuickende vermitz haeren 

grooten  geledenen schaeden, wegen het uuitsteecken ende vergraven van haere gehuirde lant, 

affslach van haere twije verloepene jaeren van 1629 ende 1630 ende soe voortz haere 

resteerende pachtjaeren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op suppliantinnen versuick naerder gelettet ende in 

consideratie genoemen zijnde, accordieren dat zije hen vorder jaerlix van haer gehuirde arve 

den Busch bethalen sal tachtentich carels gulden, sonder eenige vordere remisie te muegen 

pretendieren vant eene ofte andere, hijer inne sal die pacht vant jaer 1629 ende 1630 begrepen 

sijn ende mit bethalinge die 80 carels gulden jaerlix muegen beslaen. 

 

 

567. Sabathi den 7 Augusti Anno 1630, fol.108vo. 

Opte requeste van Hermen Rijxen tho kennen gevende dat hij suickt tot dienste ende gerijff 

vande Burgere eenige negotie te doene met blauwe ende grauwe steen, ende dat hij, omb die 

to te leggen vandoene welwaere een plaetze opte Boije, die nu ledich staet tweten die Stadtz 

Boije bij onser Lieve Vrouwenporte doch alles tot revocatie. 

Was geapost: Suppliant wort in dit sijn versuick, tot revocatie gewelfaert. 

 

 

568. Den 12 Augusti Anno 1630, fol.108vo. 

Op die requeste van Jenneken Jans die huisvrouwe van Jan Schram versoeckende eenige 

verbeteringe van haer gagie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt om redenen haer eersame daer toe moverende 

begunstigen suppliantinne, des weecks van hervorder in plaetse van 48 stuijver met dree 

carels gulden ende dit alles tot revocatie van haer eersame. 

 

 

569. Den xiiij (14
de

 ) Augusti Anno 1630, fol.109. 

Opte requeste van Francke Goertz ende sijne mede crediteuren van Lubbertgen Berentz, 

versuickende consent omb eenige guederen inde taffel van leeninge verseth tho muegen 

lichten ende ten prouffite vanden semptlicken crediteuren tho muegen vercoepen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authorisieren den suppliant Francke Goertz ende 

Thomam Goeswimiun tot curateuren aver den desolaeten boel van Lubbertgen Berentz om tot 

gemeenen prouffite vande semptlicke crediteuren, desselffs boedel tho redden, die versette 

goederen van den lombert ofte taffel van leeninge tho lichten ende deselve als andere met 

voorweten vande heeren hoeftluijden, ende ten averstaen van eenen gerichts dienaer tho 

meugen vercoepen. 
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570. Eodem die [14 Augusti 1630], fol.109. 

Opte requeste van Thonis Wesselsen ende Derck Jansen veerschipperen ende 

scheepstijmmerluijden, versuickende buijten die Louwenpoorte, die plaetze daer Jacob Rixen 

tot noch toe sijn tijmmerwerff gehadt heft eene Boije tho muegen setten ende die steijger 

aldaer tot calfateringe van schepen t’muegen gebruicken. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren supplianten omb tho muegen oprichten 

eene Boeije, tot tijmmeringe van schepen ande sijde vande Louwenpoorte naer buijten toe 

ende die steijgeringe aldaer tot calfatering vande caegen ende jachten met stellinge van een 

caepstock ofte stange, als anders te muegen gebruicken, also die gemeene pasagie daerdoer 

nijet muegen verlech worden, ende sulx alles tot revocatie van Schepenen ende Raedt. 

 

 

571. Den 26 Augusti Anno 1630, fol.109vo. 

Op de requeste van Harmen Gisbertsen, versoeckende schoeijens tegens sijn huijs over op 

seeckere leedige plaetse aldair een pomphuisken connende winckelhoecx wijse gemaeckt 

worden te moegen bouwen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordeeren suppliant, om soedanich een versocht 

pomphuisken, gelijck die andere hebben schoeijen tegens sijn huijs over te moegenmaecken. 

 

 

572. Den 16 septembris Anno 1630, fol.109vo. 

Op die requeste van die weduwe Eckfelts, versoeckende haer gevolcht te moegen worden 

alsodanige vijftich carels gulden, als haer noch reste uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen vanden E: Johan Louwsen competerende is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren den drie resterende vijftich carels gulden 

soe suppliantinne uuit de Camer vanden E: Johan Louwsen was competerende, uuit het 

averschott vanden Camer vanden Ed. Tengnegel sal gevolcht worden. 

 

 

573. Den 16 Septemb(ris) Anno 1630, fol.110. 

Utte requeste van Janneke van Bredae, versuickende tot onderstant van haer ende haere 

kijnderkens eene jaerlixe alimentatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne tot haere ende haere cleijne 

kijnderkens onderholt met een jaerlixe alimentatie van vijff ende twijntich goltgulden in twije 

termijnen op Paschen ende Michaelis tho ontfangen, waervan het irste termijn op Michaelis 

naestcompstich vervallen zal wesen ende uuit die Camere der Ecclesiastique goederen 

ontfangen ende sulx alles tot wederseggen van haer Ed. 

 

 

574. Den 25 Septembris Anno 1630, fol.110. 

Hebben Schepenen ende Raedt haren gerichts dinaer Ulrick Wessels geauthoriseert, om die 

gemaeckte saeije te verlooden, genitende van ijder stuck een blanck. 

 

 

575. Den 28 Septembris Anno 1630, fol.110. 

Opte requeste van Arent Egbertsen Backer versoecke seer demoedelicken dat hem wederom 

moege toegelaten worden sijne neeringe van backer te exerceren. 

Was geapost: Alhoewel Schepenen ende Raedt wel gevoecht waren, te verbliven bij de 

interdictie an hem suppliant gedaen van niet te moegen backen in den tijt van een halff jaer, 

soe ist nochtans andem dat Schepenen ende Raedt op sijn handelicke beede ende om redenen 
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hem goetlicken accordeeren sijn neeringe van backen wederom te moegen exerceren, mits 

datelicken erleggende alsodanige 25 golt gulden waerop hij geclaret is, ende willen haer 

eersame hem wel ernstlicken gewaerschouwt hebben, geene frauden wederom te begaen, ofte 

haer eersame gedencken hem nae inholt der publicatien ende ordonnantien stricktelicken te 

straffen. 

 

 

576. Den 5 Octobris Anno 1630, fol.110vo. 

Op die requeste van Mr. Albert Reinersen Schaep, versoeckende in dese benaude tijden 

eenige vermeerderinge van sijne gagie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant eens extraordinaris met 

veerthijn carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

577. Den 7 Octobris Anno 1630, fol.110vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert ende goet gevonden, dat die resterende penningen 

ter somme van 515 gulden, 5 stuijvers, soe Dirrick Egbertsen Bisschop vande niuwen 

gemaecken raedesstoel  inde Bovenkercke competeren uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen vanden Ed. Tengnegel entrichtet ende betaelt sullen worden. 

 

 

578. Den 16 Octobris Anno 1630, fol.111. 

Op die requeste van Jelis Buick ende Oloff Magnus als momberen over Wolter Petersen, 

versoeckende an haer tot profijt van haer voirschreven plechkindt te moegen gevolcht worden, 

alsoedanige goederen, als durch overlijden van suppliants plechkindes oem Abramh 

Woltersen gnt. soe in Italien overleeden is ende op het voirschreven plechkindt vervallen sijn, 

ende tegenwoordich onder Johan Lasman ende Henrick Petersen als int leven momberen 

vande voirschreven Abramh Woltersen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten, dat sije tot profijt van haer 

plechkindt, onder behoirlicke sufficante cautie ende burchtocht dese voirschreven goederen 

sullen moegen lichten. 

 

 

579. Eodem die [16 Octobris 1630], fol.111. 

Op de requeste van Elsken Berents naegelatene weduwe van zaelige Claes Helmichsen, 

versoeckende remissie wegen vier jaren verloopene renthe, soe de Ecclesiastique Camer uuit 

haer huijs is competerende des jaers thijn gold gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne dree jaren vande 

voirschreven verlopene renthe, welcke remissie tot profijt van suppliantinne ende niet tot 

haere creditoren sal connen, mits dat suppliantinne toecompstige Paesschen het laeste 

verloopene jaer renthe sonder faute opleggen ende betaelen. 

 

 

580. Den 23 Octobris Anno 1630, fol.111vo. 

Opte requeste van Johan Albartsen tollener deser Stadt, tho erkennen gevende, hoe dat op 

andere tollen deselve tollenaer ordonnierlicken vande voorbij vaerende schipperen worden 

gelecht worde op teijckeninge van haere schepen ende vrachten twije penningen, ten respecte 

dat eenige schipperen van die plaese daer die goederen ingelaeden worden geen schijn en 

brengen, deselve vrij sijn, versuickende hen mede sodane twije stuivers vanselve schepen  

muegen geaccordet ende tho gelaeten worden. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedtr wilfaren den suppliant bij provisie ende wederseggen 

van haer Ed. in dit sijn versuick allent vermuege dit sijn vorstel ende versuick. 

 

 

581. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.111vo. 

Opte requeste van Janneke Maurits te kennen gevende hoe dat Jan Buijtendijcke ende Lucas 

Thissen van hare dochter onder hadden als momberen vijff en twintich golt gulden, 

verseuckende dat sij suppliante d’selve in haren tegenwoordigen noot mochte genieten in 

d’selve tot haren proffijte behoeden. 
Was geapost: Also de suppliantes dochter welcke hier inne gementioneerde vijff en 

twintich golt gulden, wegen haer vaderlicke erffnis te compereren, geconsenteert ende 

volcoementlick gewilt heefft, dat hare moeder Janneke Maurits d’selve tot haren schoenste 
genieten moege, soe ordonneren Schepen ende Raedt, dat suppliante die voornoemde vijff en 

twintich golt gulden tot haren proffijte aenleggen ende behoeden moege. 

 

 

582. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.112. 

Opte requeste van het gehele Smedes Gilde te kennen gevende hoe dat bij haer  eenpaerlick 

was geresolveert, dat hen voorder ijder gildebroeder tot onderhout van hare mede siecke ende 

onvermeugene gildebroeders alle virrendeel jaers, soude geven drie stuijvers, verseuckende 

approbatie van sulx. 

Was geapost: Schepen ende Raedt op het verseuck van het smedes gilde behoorlick gelet, 

consentiren dat alle virrendeel haer drie stuijvers van ijder gildebroeder tot stuer ende 

verpleeginge  van die crancke onvermeugene gilde broeders durch die gildemeesters worden 

gecollecteert ende ingevordert. 

 

 

583. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.112. 

Opte requeste van Coop Lamberts visscher tot Brunpe remonstrerende dat hij een tijt langh 

herwaerts inden dienst van het versorgen ende opvangen van deses Stadts swanen was 

geweest, sonder eenige erkentenisse daer voor genoeten. 

Was geapost: Suppliant wort voor sijne geallegeerde diensten begunstigt met twelff carels 

gulden eens, die hij uuijtte Ecclesiastique Camer van die E: Wissinck sal hebben te ontfangen. 

 

 

584. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.112vo. 

Opte requeste van Thijs Arents, Hendrick Reijnerts, Egbert Janssen ende Thijmen Jacobssen 

draegeren van der Stad wagt ende ander turff, daer van sij tegenwoordich  bent hebbende drie 

doeijts van ijder sack, versoeckende ten aansien vanden duijren benauwden  

tegenwoordige tijt eenige verbeeteringe. 

Was geapost: Supplianten sullen van die turff soo sij voor die Stad dragen, hen voorder in 

plaets van drie doeijten, een halve stuijver van ijder sack hebben te genieten 

 

 

585.  Eodem die [23 Octobris 1630], fol.112vo. 

Opte overgeleijde memorie van Dnus. Pipardo, verseuckende vermits hem in desen  

extraordinairen beswaerlicke dieren tijt eenige onverwachte schaden waren overcoemen dat  

Schepen ende Raedt sijn E: eens met eenen os tot sijne huijshouden beliefden te begunstigen. 
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Was geapost: Schepen ende Raed begunstigen D. Lipardo mette somme van vijfftich carels 

gulden eens, die sijn E: uuijtte Ecclesiastique camer vandie E: Wissinck sal hebben te 

genieten. 

 

 

586. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.113. 

Opte requeste vande gemene Gildebroederen vant Corvenmaeckers Gilde, versoeckende dat 

in haer Gildebreff moege geinsereert worden, dat die geene buiten t’Gilde weesende niet 
moege vrijstaen eenige twich te schellen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt der supplianten Gildebreff geinsereert hebbende, 

connen supplianten in haer versoeck niet wilvaren. 

 

 

587. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.113. 

Op de requeste van Claes Jansen versoeckende tot eene woeninge met de thoren bij den 

havemeester bewoent, soe leedich is, begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met die versochte 

woeninge, ende dat tot revocatie van haer eersame. 

 

 

588. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.113. 

Op de requeste van zaelige Mr. Lambert Timmermans weduwe, versoeckende in dese sware 

tijt tot haer onderholt een pennincken. 

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

gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Wissinck te ontfangen. 

 

 

589. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.113vo. 

Op de requeste van Greetken Petersen, versoeckende eenige vermeeringe van haere jaerlickse 

subsidie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne alle weecke met dertich 

stuijvers, waermede dese weecke mede begrepen wort, ende dat ter tijt toe haer eersame 

werden treden om vande prove inde Gasthuisen te doene, die voirschreven dalder alle weecke 

uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Wissinck te ontfangen. 

 

 

590. Eodem die [23 Octobris 1630], fol.113vo. 

Op de requeste van Trine Gerrits weduwe van zaelige Maet Vortman, versoeckende remissie 

van 32 carels gulden voer den tijt van 8 acht jaren van een gehuirde  mate vervallen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren alnoch suppliantinne die voirschreven 

verlopene lant pacht. 

 

 

591. Den 16 Novembris 1630, fol.113vo. 

Hebben Schepenen ende Raedr geresolveert dat alsodanige 112 carels gulden als den E: Johan 

Louwsen wegen geleverde bieren, ende mede alsodanige 37 gulden, 12 (stuijvers) 8 

(penningen) als den E: Steenberch wegen geleverde laecken ant werckhuijs de Anno 1629 

alnoch competerende sijn, uuit het averschott van de Camer der Ecclesiastique goederen 

vanden E: Tengnegel sullen betaelt worden. 
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592. Den 23 Novembris Anno 1630, fol.114. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonneert, dat uuit het averschott vande Camer vanden  

E: Tengnegel an Jan Morlett den Jongen organir entrichtet sullen worden, alsodanige hondert 

carels gulden als hem per reste wegen het onderholden des orgels inde Bovenkercke 

competerende is. 

 

 

593. Den 27 Novembris Anno 1630, fol.114. 

Op die requeste van de weduwe van zaelige Captein Thijs Hermsen, versoeckende dat die 

magistraet als overmomberen haer kinderen momberen die E: Frerick van Bornheim schults 

ende Francque Hermsen veerschipper te induceren om an haer weduwe tot onderholt van hare 

vijff kinderen te laten vollen [volgen] van hare kinders goet eens die somme van hondert 

carels gulden. 

Was geapost: Sije gestelt in handen vande momberen om inden tijt van dree daegen haer 

wederbericht hijrop t’edoene, Actum den 23 Novembris 1630. Alsoe die momberen hijrinne 
gementioneert hare verclareinge deser saecken halven ande heeren Burgemeesteren inder tijt 

gedaen heben ende wegen den noot van suppliantinne tegens dit haer verseuck met sijn 

hebbende, soe hebben Schepenen ende Raedt als overmomberen inder suppliantinnen 

versoeck geaccordeert, Actum den 27 Novembris 1630. 

 

 

594. Den 7 Decembris 1630, fol.114vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt die weduwe van zaelige Mr. Gerrit Schilder eener 

extraordinairis begunsticht met vijff en twintich carels gulden, ende dan voirts des jaers met 

gelicke vijff en twintich carels gulden in twee terminen als Passchen ende Michaelis te 

ontfangen uuit de Ecclesiastique Camer waer van het eerste termijn tocompstige Paesschen 

sal verschenen wesen. 

 

 

595. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.114vo. 

Voirts mede hebben haer eersame Wibrant Arentsen een extraordinaris begunstiget met vijff 

en twintich carels gulden ende dan voirts alle jaer wie voirschreven met gelijcke 25 gulden te 

ontfangen als voren. 

 

 

596. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.114vo. 

Opte requeste van die E: Dirrick Duijcksen, versoeckende in plaetse van den overledenen 

Maior Johan Goevers met desselves dienst gebeneficeert te moegen worden. 

Was geapost: Schepen ende Raed begunstigen den suppliant met het vacerende 

wachtmeisterschap. 

 

 

597. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.115. 

Opte requeste van Jan Peters Vinck, (verseuckende), versoeckende die opsicht van eene van 

die verordente Wagen tot voorcoeminge der frauden soo daechelix in het sacken en het 

maelen des sades dat ter meulen gebragt wert, bij  Schepen ende Raed verordonneert. 

Was geapost: Schepene nde Raed begunstigen den suppliant mette bedieninge van de 

Wage indie Cellebroederspoorte. 
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598. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.115. 

Opte requeste van Florijs Willems van Diest verseuckende mede mette bedieninge van eene 

vande Wage gebeneficeert te moegen worden. 

Was geapost: Suppliant wort van Schepen ende Raed metten dienst totte Wage indie 

Veenepoorte versijn, ende sulx tot revocatie van haer eersame. 

 

 

599. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.115. 

Opte requeste van Geertruijt Jans vroumoeder ende Janneken Max, verseucken van wegen 

Cornelia Cornelijs naegelaten weduwe van zaelige Pouwel Janssen bomsijde wercker, dat 

denselver voordochterken gnt. Cornelia Cornelijs met eht nieuwe werckhuijs mochte worden 

begunstigt. 

Was geapost: Schepen ende Raed wilvaren die suppliantinnen in haer versoeck, en sal het 

meijsken in deses Stadts werckhuijs aengenoemen worden. 

 

 

600. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.115vo. 

Opte requeste van Neele Mulders naegelaten weduwe van zaelige Jacob Schokker, 

versoeckende wegen hares lives swackheijt, ende hooge ouderdoom eenige vertroostinge ende 

klein onderstant. 

Was geapost: Schepenende Raed begunstigen die suppliante uuijt compassie met thien golt 

gulden eens, die sij sal hebben te ontfangen uuijtte Ecclesiastique Camer vandie E: Wissinck. 

 

 

601. Eodem die [7 Decembris 1630], fol.115vo. 

Opte requeste van Gerrijt Willems kistemaecker en sijne huijsvrou, versoeckende met eene 

woeninge versien te moegen worden. 

Was geapost: Scheen ende Raed begunstigen die supplianten met huis bij die regiments 

camer, alwaer voer desen D. Meijnardus Judoci schoolmeester in gewoent. 

 

 

602. Den 9 Decemb(ris) 1630, fol.116. 

Opte requeste van Berent Berents, verseuckende gebeneficieert ende gestelt te moegen 

worden tot het openen ende toe doen des Gheestes kercke neffens het schoonhouden van dien. 

Was geapost: Schepen ende Raed wilvaren den suppliant in sijne petitie, ende sal volgents 

die Gheestes kercke daechlicks openen ende slijten, deselve als oock het kerckhoff van alle 

vuijlicheijt schoonhouden, ende des morgens van vijff uuijren tot quartier voor halff ses die 

Schepen clocke luijden, mits daervoor genietende boven sijn algereets hebbende tractament, 

veertich carels gulden jaerlijcks, in gelijcke termijnen als hij het andere is genietende, daer 

van het eesrte termijn op Paesschen 1631 verschenen sal wesen. 

 

603. Den 14 Decembris 1630, fol.116. 

Hebben Schepenen ende Raedt seeckere arme vrouwe uuit Groningerlandt weesende, des 

weecks begunstiget met een dalder, beginnende met dese weecke, ende dat tot gelegener tijt 

toe, op dat dieselvige als dan wederom mach vertreecken, uuit de Geestlicke Camer in 

tempore te geniten. 

 

 

604. Den 14 Decemb(ris) 1630, fol.116vo. 

Opte requeste van Hendrick Gerrijts snijder, verseuckende om Goodes Wille met deses Stadts  
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burgerschap begunstiget te moegen worden. 

Was geapost: Schepen ende Raed begunstigen den suppliant uuijt compassie ende 

medelijdentheijt, met deses Stadts burgerschap, sonder nochtans deses Stadts meenten tot 

eenigen tijden te moegen beslaen, en sal commen bij die heeren Burgemeesteren inder tijt om 

den burger eedt te presteren. 

 

 

605. Eodem die [14 Decembris 1630], fol.116vo. 

Opte requeste van Mr. Antonij van Chalsbeck, versoeckende continuatie van alsodane 

vijfftich carels gulden, als hij tot noch toe wegen sijnen dienst indie Latiensche schole heefft 

genoeten. 

Was geapost: Suppliant wort in plaetse van die voor desen genotene 50 carels gulden, soo 

hij tot nochtoe wegen sijen dienst indie Latiensche schoele heefft genoeten, en nu is comen te 

costeren noch begunstiget met vijff en twintich carels gulden, daer met hij sich sal 

gecontenteert houden. 

 

 

606. Eodem die [14 Decembris 1630], fol.116vo. 

Opte requeste van het kleermaeckers gilde versoeckende dat tot discretie en die gelieffte van 

Schepen en Raed, eene boete moege werden gestelt op het vercoopen vandie niegemaeckte 

clederen, soo van vreemden alhier gebragt ende buijten die ordinaris merckt ende 

vertoondagen werden vercofft. 

Was geapost: Supplianten wort voor eene boete toegelegt te eijsschen, vandie gene soo 

alhier die redegemaeckte clederen inbrengen, end’selve buijten d’ordinaris merckt ende 
vertoondagen, tot naedeel van het cleedermaeckers gilde haer onderstaen te vercoopen, 

vierthien stuijvers, boven die gerechticheijt soo die Stadts roedendrager wegen sijnen dienst, 

sal coemen te genieten, die mede tot laste vandie gebreuckte sal commen. 

 

 

607. Eodem die [14 Decembris 1630], fol.117. 

Op die requeste van Jan Cornelisen ende Harmen Egbertsen geweesene mullenaers buiten die 

Broederpoorte, versoeckende dat sije haren mulenbelt buiten die Broederpoorte moegen 

vercoopen, ende dat sije den muelenbelt buiten die Cellebroederspoorte tegens seeckeren 

jaerlicksen tins moegen geniten. 

Was geapost: Nae gedaene rapport vande heeren Cameners, accordeeren Schepenen ende 

Raedt supplianten, dat sije haere plaetse daervoir desen haere muele gestaen heeft, tot haer 

meeste profijt moegen vercoopen, ende dat sije van hen vorder tot eenen iaerlicksen tins 

vande nu haer toegestaene plaetse ende muelebelt ande ecclesiastiqe Camer des jaers betaelen 

sullen vijer goltgulden tot eenen tins toesamen, den gulden tot acht en twintich stuijvers, 

waervan toecomstige Martini die leetste tins verschenen sal wesen. 

 

 

608. Den 30 Decemb(ris) 1630, fol.117vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Gijsbert Sasse begunstiget met 16 carels gulden wegen eenige 

diensten voir de Ecclesiastique Camer betoent, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen 

vanden E: Albert Hoff te ontfangen. 

 

 

609. Eodem die [30 decembris 1630], fol.117vo. 

Op die requeste van Jan Blome, versoeckende in sijn sobere staet eenige subsidium. 
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Was geappost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn golt gulden eens, 

uuit de Ecclesiastique goederen vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

610. Eodem die [30 Decembris 1630], fol.117vo. 

Op die requeste van Jan Carsten [boode], versoeckende pardoen van sijn begangene faulten, 

ende dat hij in het boodeampt moege gunstlicken gecontinueert worden. 

Was geapost: Alsoe suppliant sich groffelicken tot verscheiden maelen heeft ontgaen ende 

verloopen, alsoe dat haer eersame wel gevoecht hadden, geweest, hem voir gecasseert te 

houden, soe ist nochtans andem dat Schepenen ende Raedt, op die voirbeede van sijnen olde 

vaeder huisvrouwe ende andere eerlicke burgeren, hem voir ditmael sijn begangene faulten 

pardonneren, ende willen dien volgents hem wel ernstlicken gewaerschouwen hebben, dat hij 

van henvorder hem dermaten comportere ende draege, dat haer eersame die minste clachte 

niet wederom voir en comen, ofte haer eersame gedencken hem de fact van sijnen dienst te 

removeren, ende te ontsetten, ende oick mede tot affschrick van anderen daer voir aentesien 

ende nae gelegentheit te straffen. 

 

 

611. Den 15 Januarij Anno 1631, fol.118. 

Op die requeste vanden E: Harmen Goesens ende Johan Lasman, als momberen van zaelige 

Jan Willemsen Lasmans ommondigen soen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren supplianten neffens twee vande 

principaelste creditoren, om wegen het erffhuijs van zaelige Jan Govertsen eenen behoirlicken 

staet ende inventaris opte richten ende demnae des voirschreven sterffhuis goederen ten 

meesten profijt te vercoopen ende te gelde te maecken, ende die penningen daervan 

procederende anden Geriche te deponeren, om demnae het recht van praeferentie voir desen 

eersame Gerichte te desenteren. 

 

 

612. Eodem die [15 Januarij 1631], fol.118vo. 

Op die requeste van Peter van Bronckhorst, versoeckende dat sijner tegenwoirdiger vrouwen 

voirkindt bij zaelige Henrick Jacobsen in echtschap geprocreert, uuit het erfhuis van zaelige 

Jan Govertsen int leven momber over het voirschreven plechkindt, soe onder den selven sijn 

berustende, moegen gevolcht worden, die somme van hondert carels gulden. 

Was geapost: Soe wanner des sterffhuijses goederen van zaelige Jan Govertsen durch de 

geauthoriseerde personen sullen te gelde gemaeckt weesen ende die peningen, daervan in den 

Gerichte gedeponeert weesende sal suppliant neffens die andere creditoren het recht van 

praeferentie voir desen eersame Gerichte moegen disquteren. 

 

 

613. Den 18 Januarij Anno 1631, fol.119. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonnert, dat alsodanige reeckeninge van Harmen Vrijdach  

ter somme van ses en soeventich carels gulden, 16 stuijvers als hem wegen gelevert  

iserwerck tot het backhuijs ende oven  inde Armen Camer, competerende sijn uuit het 

averschott vande Ecclesiastique Camer de Anno 1629 vanden E: Albert Hoff sullen betaelt 

worden. 

 

 

614. Den 22 Januarij Anno 1631, fol.119. 

Opt versuick van Albart Jacobsen ende Henrick Gerritz Speijrinck als momberen aver Jacob  
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Stuivesantz onmundige dochter wegen het Weesenhuis vant onmundigen dochterken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen het voorschreven dochterken met desen 

Stadtz Wesenhuis, opte ordre daer tho staende, met inbrengen van haere middelen ende 

t’geene haer alnoch soude muegen ansterven, mitz dat die weduwe Stuivesantz voor costgelt 

daervan uuitkeeren ende betaelt sal worden ses carels gulden. 

 

 

615. Eodem die [22 Januarij 1631], fol.119. 

Opte requeste van Roloff Dercksen versuickende  eene jaerlixe alimentatie. 

Was geapost: Suppliant sal sich adresieren ande bedienaren vanden nootdrufftigen Armen, 

alwaer die heeren provisoren sijne saecken willen voor gerecommandeert holden. 

 

 

616. Eodem die [22 Januarij 1631], fol.119. 

Opte requeste van Johan Jansen Osterzee versuickende deser Stadtz Burgerschap. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren suppliant deser Stadtz Burgerschap. 

 

 

617. Den 25 Januarij 1631, fol.119vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, geordonnert dat alsodanige 3 carels gulden, 12 stuijvers als 

Burgemeester Reiner Jansen alnoch competeerende is, wegen die reeckeninge vant werckhuijs 

de Anno 1629 uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer de Anno 1629 sullen entrichtet 

worden. 

 

 

618. Eodem die [25 Januarij 1631], fol.119vo. 

Mede geordonnert dat uuitt het averschott des voirschreven Camer anden E: Rijvisch als 

weesmeester in tempore sullen betaelt worden, alsodanige twee jaren interesse van alsodanige 

dre hondert carels gulden als tot betaelinge der servicien geimploiert sijn gewest, ende zaelige 

Mr. Cornelis den weesen gelegateert heeft gehadt. 

 

 

619. Den 23 Januarij [1631], fol.119vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt den Heer Camener Wessinck geordonneert, om uuit sijn  

E: Camer der Ecclesiastique goederen an dese Stadts Alumno Indijck tot Groningen in studijs 

weesende, te laten toe comen die somme van hondert ende vijff en twintich carels gulden, 

ende dat voir dese reijse, ende sal den voirschreven Indijck van henvorder hem hebben te 

reguleren, nae die ordre hem voir desen, voir gehouden ende sich ad bursam begeven ende hij 

in gebreecke mochte bevonden worden, om dieselve ordre nae te comen, gedencken haer 

eersame hem niet wijders in studijs te continueren, waer van hij durch een expresse missive 

avermaels sal geadverteert worden. 

 

620. Den 27 Januarij Anno 1631, fol.120. 

Schepenen ende Raedt gevisiteert hebbende die overgelechte requeste van Johan Hoeberinck 

ende Derrickien Scherffs contra den E: Timen van Wilsem, ende daer op dit tegenbericht 

vanden voirschreven E: Wilsem geconfereert, ordonneren dat die voirschreven Johan 

Hoeberinck ende Derrickien Scherffs, den opgegraven slooth voir haere hoven nae behoiren 

nae de roeijnge wederom sullen toevulen. 
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621. Eodem die [27 Januarij 1631], fol.120. 

Op de requeste van D. Meinardus Goijcker, verseuckende eenige vermeeringe van sijn 

jaerlickse gagie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren des suppliants jaerlickse gagie met 

vijftich carels gulden des jaers in vier terminen te ontfangen, waervan het eerste verbeterde 

termin toecompstige Joannis in den somer sal verscheenen wesen. 

 

 

622. Eodem die [27 Januarij 1631], fol.120vo. 

Hebben Gedeputeerden eenes eersame Raedes die E: Marten Albertsen, Johan Roelofsen ende 

Albert Hoff an de weduwe van zaelige Jan van Campen voir een jaer in den cost bestedet, de 

weduwe Gretken Backers, des sweecks voir vijer en dertich stuijvers, nemende sijnen 

anvanck op morgen, alle virendeel jaers uuit de Ecclesiastique goederen te ontfangen, ende sal 

die voirschreven weduwe mede hebben te geniten het leeste virendeel jaers waerinne die 

voornoemte Gretken Baeckers wert comen te overlijden. 

 

 

623. Den 29 Januarij 1631, fol.120vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, geresolveert, dat die Camer Wessinck Gerrit Luitenant, 

Beltvader contenteren sal, van seecker meisken, soe den bloetganck gehadt heeft, ende eenige 

weecken op den Belt verplecht is geworden. 

 
In marge: Den 1 februarij 1631. Goetgevonden dat dese oncosten tot laste vanden Belt sullen comen, sonder 

inconsequentie te trecken. 

 

 

624. Eodem die [29 Januarij 1631], fol.120vo. 

Opte requeste van Jan Hermssen, schriver inden accijs. 

Was geapost: Schepen ende Raed augmenteren den suppliant sijn weeckelicks tractament 

van 2 gulden, 10 stuijvers tot 3 carels gulden, mits dat sijne foeijges tot noch toe genoeten 

sullen coemen te cesseren. 

 

 

625. Eodem die [29 Januarij 1631], fol.121. 

Op de requeste van Floris Willemsen, versoeckende remissie van sijne amende daer op hij 

geclart is. 

Was geapost: Suppliant sal geholden weesen op te leggen ende te betaelen ende bij faulte 

vandien gedencken Schepenen ende Raedt naerder daer op te letten. 

 

 

626. Eodem die [29 Januarij 1631], fol.121. 

Op die requeste van Henrick Jansen, versoeckende remissie van sijne verloopene landtpacht. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant inde Camer der 

Ecclesiastique goederen de Anno 1629 die helfte van sijn verloopene landtpacht soe wanner 

die wederhelfte sal betaelt wesen. 

 

 

627. Eodem die [29 Januarij 1631], fol.121. 

Op die requeste van Henrick Dirricksen, ecclesiastique meijer, versoeckende eenige remissie 

van sijne verloopene landtpacht. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant inde Camer de Eclesiastique 

goederen de Anno 1628 ende 1629 in ijder Camer vijftich carels gulden. 

 

 

628. Den 3 Februarij Anno 1631, fol.121vo. 

Op die requeste van Berent Jansen van Schuttrop, versoeckende consent om een raeme buiten 

de Cellebroederspoorte op die mathe te moegen setten. 

Was geapost: Schepenenende Raedt accorderen suppliant, die versochte plaetse, om een 

raem daer op te moegen setten, mits betaelende de gerechticheit van twee golt gulden daer toe 

staende. 

 

 

629. Den 12 Februarij Anno 1631, fol. 121vo. 

Op die requeste van zaelige Hillebrant Lucas weduwe, versoeckende in haer soberen staet 

eenige alimentatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne des jaers met vijff en 

twintich carels gulden des jaers uuit de Ecclesiastique goederen te ontfangen in twee 

terminen, als Paesschen ende Michaelis, waer van het eerste termin toecompstige Paesschen 

sal verchenen wesen. 

 

 

630. Den 15 Febr(uarij) 1631, fol.122. 

Opte requeste van Hille Herms verseuckende vermits haren lives swackheijt, met een jaerlicx 

subsidie gebeneficeert te moegen worden. 

Was geapost: Suppliantinne wort begunstiget met thien golt gulden eens, die sij sall hebben 

te genieten uuijtte Ecclesiastique Camer vanden jare xvi C xxx [1630]. 

 

 

631. Den 22 Februarij 1631, fol.122. 

Opte requeste van Geert Geertsen ende Dirrick Jansen geswoorne dijckebierdraegers, 

versoeckende dat haere gagie uuit deser Stadts Camer haer moeche gevolcht worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supplianten met die versochte gagie, 

ende dat tot revocatie van haer eersame. 

 

 

632. Den 5 Martij Anno 1631, fol.122. 

Opte requeste van Henrick Claesen ende Alert Rutgersen, versoeckende consent, om als 

momberen van Jannichien Dirricksen naegelatene dochter, te moegen tot profijt van haer 

plechkindt vercoopen, seecker hoffstede op den Gitel onder den Ampte van Vorst gelegen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne gementioneerde momberen 

om de voirschreven hoffstede tot meesten profijt van haer plechkindt te moegen alieneren 

ende vercoopen. 

 

 

633. Den 8 Martij Anno 1631, fol.122vo. 

Op die requeste vande weduwe Nele Mullers, versoeckende een subsidium in haren soberen 

staet. 

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

gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Wessinck te ontfangen. 
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634. Denselven dito [8 Martij 1631], fol.122vo. 

Opte requeste van deser Stadtz piloeten versuickende dat Schepenen ende Raedt gelieven 

wille goet te vijnden dat alle gelaedene caegen groot acht lasten ende daer en baven tot 

piloeten gelt muegen betalen 12 stuijvers. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren des supplianten van nu voortaen bij 

provisie van alle gelaedene caegen van acht lasten ende daerbaven voor piloeten gelt 

t’ontfangen 12 stuijvers. 

 

 

635. Den 9 Martij Anno 1631, fol.123. 

Opte requeste van Isaeck Albartz messemacker, versuickende met een troslick behulp tot 

cureringe van zijne avercommende blijdt? ende dien volgentz met die proeve in eene deser 

Stadtz Gasthuisen t’muegen versien worden. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren, Thijs Draeck tot behoeff van Isaack 

Albartz die somme van vijff ende twijntich goltgulden tertijt toe die Gasthuis proeve 

wederomb vergeven worden t’ontfangen vande Camener inder tijt van deser Stadtz 
Ecclesiastique guederen. 

 

 

636. Den 8 Martij 1631, fol.123. 

Opte requeste van Hendrickien Snels, versoeckende dat haren soen Jan Snell soo den tijt van 

seste halff jaer uit het werckhuijs was verpleget, ende durch verleijdinge van anderen daer 

uuijtgeloopen, uuijt compassie bij haer Ed.  in het voorschreven werckhuijs mochte weder 

aengenomen worden 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliantinne haren soen, wederom ende 

dat voorde leste reijse int werckhuijs genoemen en geadmitteert sal worden mits dat hij durch 

den schoolmeester Mr. Abraham Wacker met roeden gecasfigeert ende in tegenwoordicheijt 

vande samptelijcke kinderen gestreken sall worden ende daer hij sich eenichsints naer dese 

wederom mochte coemen te verloopen. Sall hij het huijs noch die cost niet moegen genieten, 

maer uuijt die Stad geiaget worden en daer niet wederom moegen incoemen. 

 

 

637. Den 13 Martij Anno 1631, fol.123vo. 

Alsoe Dirrick Holterman geweesene vaer int werckhuis tegenwoirdich cranck ende sijn 

huisvrouwe overlijden is, en dan tegenwoirdich eenen anderen vaer ende moer vant respective 

werckhuis angenomen sijn, soe hebben derhalven Schepen ende Raedt opt verseuck van 

opgemelte Dirrick Holterman, denselven met den cost int St. Geertruiden Gasthuis 

begunstiget, sonder dat het selve alsoe t’selve tegenwoirdich bij bij tijden geschiet van 

henvorder in eenige consequentie sal getoegen worde, brengende hij Holterman sijne 

hebbende ende besittende goederen int opgemelte Gasthuis. 

 

 

638. Eodem die [13 Martij 1631], fol.123vo. 

Op die requeste van Oloff Cruel, Alert Dirricksen ende Clamor Ompos ter Heide, 

versoeckende consent, op een raem inder Schanse over der Isselen te moegen setten. 

Was geapost: Nae gedaene rapport vande heeren Cameners, hebben Schepenen ende Raedt, 

supplianten die versochte plaetse tot een raeme geaccordeert, ende dat tot revocatie van haer 

eersame. 
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639. Den 26 Martij Anno 1631, fol.124. 

Op die requeste vande eenige Drapeniers, verseuckende van ijder raeme buiten de 

Cellebroederspoorte van henvorder in plaets evan twee goltgulden, eenen goltgulden te 

moegen betaelen. 

Was geapost: Tot beneficie vande neringe, ordonneren Schepenen ende Raedt, dat 

supplianten van hernvorder in plaetse van twee goltgulden, van ijder raem des jaers eenen 

goltgulden betaelen sullen. 

 

 

640. Eodem die [26 Martij 1631], fol.124. 

Op die requeste van den E: Harmen Goesens ende Johan Lasman als momberen over zaelige 

Willem Lasmans soentken. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese hijrinne gementioneerde 

momberen, om neffens de weduwe vanden zaelige maioer, die sterffhuises goederen ten 

meesten profijt ende prijse te alieneren ende te vercoopen, ende desfals eenen behoirlicken 

staet opte richten, ende daeruuit de creditoren te voldoen ende soe veel werden haer eersame 

naerder letten ende disponeren. 

 

 

641. Den 2 Aprilis Anno 1631, fol.124vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, de weduwe van zaelige Mr. Gerrit Schilder op haer vertreck 

van hijr, begunstiget met vijff ende twintich carels gulden uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

642. Eodem die [2 Aprilis 1631], fol.124vo. 

  Copia 

Edele, Erentfeste, hooch geleerde, vroeme, wijse, seer voersinnige heeren Burgemeisteren, 

Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Vertoent U Ed. mit behoirlicke reverentie Hermen Sijbrants die schoene vaeder van Peter 

Hessels aen desselfs dochter getrouwt sijnde, als dat gemelte schoen soene wel waere gesint, 

alsulcke 25 oft 26 roeden dijcks metten voet (liggende op die noortzijdt van het huijs van 

Hessel Jansen tusschen Hasselt, ende de Vecht, toebehoirende deser Stadts Gasthuijs van den 

Heilligen Giesten steets te wachte, te waren ende schouvrij te holden vande geboden van 

Dijckgraef ende heimraeden, mits dat hij een woeninge daer op timmeren ende betuinen 

mochte, ende alsoe oick beter opsicht daerover solde connen nemen, ende voir onverhopte 

scheuringen, ofte doirbreecken ende waeden beschuten vermits die tegenwoirdicheit, dat 

suppliant solde willen annemen te doene, soe lange hij ofte die zijne daer op het huijs ende 

getimmer waren hebbende, dit selve soe gelijck wel mit speciael consent van U E: moet 

geschieden, ist dat suppliant oetmoedelicks biddet in sijne petitie te moegen worden verhoert 

op praesentatie van een jaerlicksche recognitie voir het Gasthuis ter uwer Ed. discretie, voir 

het waernemen van den voirschreven dijck te burge stellende sijnen schoenvaeder Hermen 

Sibrants, dewelcke tot dien fine sijn eigen hant hier onder heeft gesett. Des doende, onderstont 

Hermen Sibrant. 

Was geapost: Die heeren provisoren ende kerckmeesteren worden geauthoriseert, om op dit 

verseuck te letten ende op alles ocularie inspectie te nemen. Actum Campen den 16 februarij 

1631. 

Noch geapost: Nae gedaene rapport vande heeren provisoren, hebben Schepenen ende 

Raedt, suppliant in dit sijn verseuck, onder sijne gedaene praesentatien, hijrinne gewilvaert, 

mits betaelende des jaers, ant Gasthuis dree goltgulden, waer van die eerste recognitie 
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toecompstige Martini vervallen sal wesen, suppiant van dijck met der woene aff treeckende, 

wes willigen daer op bevonden worden, sullen hem suppliant, tegens ijder een stuiver 

affgeholden worden. Actum den 2 Aprilis 1631. 

 

 

643. Den 13 Aprilis Anno 1631, fol.125vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Everhardo Schuttenio predicant tot Swolle wegen het 

offereren ende dediceren van seecker boeck geintituleert Contemplationis Sionis, vereert met 

vijftich carels gulden uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer de anno 1626 te 

ontfangen. 

 

 

644. Eodem die [13 Aprilis 1631], fol.125vo. 

Ivo Moriaen geweesene ruiter op sijn vertreck van hier nae Hensen, is begunstiget met twaelff 

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

 

 

645. Den 17 Aprilis Anno 1631, fol.126. 

Op die requeste van Jennetgen Willemsen naegelatene weduwe van wijlen Captein Thijs 

Hermens, versoeckende tot afflegginge van haer zaelige mans schulden van haere kinderen 

goederen van derselver momberen Frerick van Bornheim ende Francke Harms gevolcht te 

worden, twee hondert carels gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, als overmomberen accorderen alnoch voir dese 

reijse, dat suppliantinne van haere kinderen goederen gevolget sullen worden hondert carels 

gulden ende sal suppliantinne haer eersame desen angaende van henvoerder ongemolesteert 

laten. 

 

 

646. Den 26 Aprilis Anno 1631, fol.126. 

Alsoe deser Stadts Alumnus Andreas ten Indick, seer quaede hoope van geest sich, ende sich 

naede goede meninge ende verscheijden mundelinge ende schriftlicke vermaeninge van haer 

eersame niet comporteeret, soe hebben Schepenen ende Raedt goet gevonden, als dat 

obgemelte Indick bij provisie ende tot naeder ordre van Groningen t’huijs ontbooden sal 
worden, ende dat den Camener der Ecclesiastique goederen, den E: Wessinck, uuit sijn  

E: Camer, D. Paulo Leonardi, alsoe dieselve van meininge is op Groningen te vereijsen ter 

hande sal stellen hondert dalers om daermede des voirschreven Indickx gemaeckte schulden 

aff te doene. 

 

 

647. Den 14 maij Anno 1631, fol.126vo. 

Op de requeste van Hille Hermens weduwe  ende dochter van zaelige Jenneken Jorriens 

versoeckende met het vroemoedersampt tot Brunnepe begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met het versochte 

vroemoedersampt, ende dat op het tractament daertoe staende, ende mach hijr op comen bij de 

heeren Burgemeisteren inder tijt. 

 

 

648. Den 21 Maij 1631, fol.126vo. 

Op de requeste van Dirrick Roen, verseuckende begunstiget te worden, mit die leedige toerne 

bij Jan Hendricks dootgraver lestmael bewoent. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mit de versochte woeninge, 

ende dat tot revocatie van haer eersame. 

 

 

649. Den 22 Maij Anno 1631, fol.127. 

Hebben Schepen ende Raedt den Camener der Ecclesiastique goederen den E: Wissinck 

geordonneert. Om anden Ed. Ruitenburch wegen Jan Davidts verloopene huishuire te betaelen 

4 ½ golt gulden. 

 

 

650. Eodem die [22 Maij 1631], fol.127. 

Voirts mede obgedachte Camener [Wissinck] geordonneert, om tot reijsegelt van Indick, 

desselver suster te laten toecomen 18 carels gulden. 

 

 

651. Den 24
ste

 Maij Anno 1631, fol.127. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Joanni Montano ende Joanni Hochspriel verdrevene 

predicanten  uuit den Palts vereert mit twaelff carels gulden uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen te ontfangen. 

 

 

652. Den 11 Junij Anno 1631, fol.127. 

Op die requeste van Mr. Warner Berentsen Stadt smitt ende Louwe Petersen geauthoriseerde 

momberen over Mense, Jan ende Herbert Asse zaelige Asse Herberts ende Geertgen  

Henricksen onmondige kinderen, versoeckende ten overstaen van twee creditoren het erffhuijs 

van obgemelte Geertgen Hendricksen neffens den boelholder Jan Aerts. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen supplianten in haer petitie. 

 

 

653. Eodem die [11 Junij 1631], fol.127vo. 

Op die requeste van Elsien Henricksen versoeckende consent om alhijr wederom haere 

woenplaetse te moegen nemen. 

Was geapost: Suppliante can in haer petitie niet gewilvaert worden, ende sal haer over 

sulckx alnoch hebben te reguleren nae die affgegevene sententie van een eersame magistraet. 

 

 

654. Den 21 Junij Anno 1631, fol.127vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt seeckere onvermoegene vrouwe van Groningerlandt belastet 

van hijr t’vertrecken ende is tot een teerpennincken begunstiget met ses carels gulden uuit de 

Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Wessinck te ontfangen. 

 

 

655. Den 25 Junij Anno 1631, fol.127vo. 

Is D. Valentinus Lindenburch verdrevene predicant uuit Hessen begunsticht met vijff carels 

gulden uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Johan Jacobsen Vene te ontfangen. 

 

 

656. Den 26 Junij Anno 1631, fol.128. 

Hebben Schepenen ende Raedt Joanni Seidelio studioso, tot een viaticum uuit de Camer der 

Ecclesiastique goederen vanden E: Vene te ontfangen vereert mit twee carels gulden. 
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657. Den leesten Junij Anno 1621, fol.128. 

Hebben Schepenen ende Raedt op die requeste van Isaec Albertsen messemaecker, 

geordonneert, dat hij hem wederom vervoegen sal ter plaetsen, daer hij sijn huisvrouwe 

getrouwt heeft ende soe wanner hij van hijr wert reijsen, wort als dan tot reijsegelt begunstiget 

met twee pont groot uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Vene te ontfangen. 

 

 

658. Den 5 Julij Anno 1631, fol.128. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt verseuck van Crijn Geertsen wegen sijn onvermoegentheit 

desen selvig wegen sijn verloopene pacht vant Brunneper diep ende Santgens geremitteert 30 

gulden. 

 

 

659. Den 6 Augusti Anno 1631, fol.128vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt verseuck van Reiner Albertsen Schaep denselven eens 

extraordinaris begunstiget met thijn golt gulden eens toecompstige Martini uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden E: Jan Jacobsen Vene te ontfangen. 

 

 

660. Eodem die [6 Augusti 1631], fol.128vo. 

Jenneken Maelers eens extraordinaris op haer verseuck begunstiget uuit de voirschreven 

Camer met vijff en twintich carels gulden toecompstige Martini t’ontfangen. 
 

 

661. Eodem die [6 Augusti 1631], fol.128vo. 

Op die requeste van Anna Werners ende Sije Melchers, versoeckende dat haer eersame den 

maioer Willem Jansen gelive te contenteren wegen alsodanige 39 golt gulden, als opgemelte 

maioer als burge voir haer, wegen landtpacht betaelt heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren de heeren Burgemeesteren inder tijt om 

met den maioer het sij op vijfthin off twintich golt gulden deser saecken halven, toe sijn toe 

accorderen welcke penningen dan uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Vene 

te ontfangen. 

 

 

662. Eodem die [6 Augusti 1631], fol.129. 

Voirts is de heer Camener Wessinck geordonneert die  resteerende verloopene restpenningen 

ter somme van 99 carels gulden an Liberio Schriber te betaelen. 

 

 

663. Den 9 Augusti Anno 1631, fol.129. 

Hebben Schepenen ende Raedt seeckeren verdrevenen Secretarium uuit den Palts, uuit de 

Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Vene begunstiget met een rijckxdaler. 

 

 

664. Den 11 Augusti Anno 1631, fol.129. 

Op die requeste vanden maioer Willem Jansen Telvoren, versoeckende met het 

ijckmeterschap der schepenen begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versochte 

ijckmeterschap der schepenen, op die ordre bij haere hooch mogende desfals beraemt ende dit 

alles bij provisie. 
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665. Eodem die [6 Augusti 1631], fol.129. 

Nae genomene oculare inspectie, hebben Schepenen ende Raedt Jacob [Wesel] geaccordeert, 

eene rame op die hem angeweesene plaetse, op die cant vande Cingel nae de sloet an eene 

rame te moegen setten, betaelende iaerlickx die gerechticheit daertoe staende. 

 

 

666. Den 13 Augusti Anno 1631, fol.129vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt den Camener Vene geordonneert, uuit de Ecclesiastique 

goederen te betaelen an Arent de Boode des sweeckx te betaelen, drie carels gulden 

toecompstige saterdaege die eerste dree carels gulden te ontfangen, ende dat te ontfangen tot 

der tijt toe hij wederom wert genesen wesen, ende alsoe die E: Louwsens huisvrouwe 

obgemelte Arent een pont groot in sijne ellende verstreckt heeft, soe wort die voirschreven 

heer Camener Vene mede geordonneert het voirschreven pont groot te restitueren. 

 

 

667. Den 16 Augusti Anno 1631, fol.129vo. 

Opte requeste van Johan van Ketwijck versuickende scheijdinge van seeckere parceel landes 

op Campervene inde Hollander Ackeren met die Stadt van Campen wegen haer Ed. Stadtz 

Ecclesiastique guederen onverschift ende onverscheijden gelegen. 

Was geapost: Die gecommittierde vande Ecclesiastique guederen deser Stad Campen, 

worden totte versochte scheijdinge van seeckere parceel landes op Campervene inde 

Hollander Ackeren gelegen geauthorisiert aengaende des suppliantz vanden verseuck daerinne 

en can buijten de vergaederinge van de erffgenamen van Campervene nijet gedaen worden. 

 

 

668. Eodem die [16 Augusti 1631], fol.129vo. 

Voirts hebben haer eersame die verdrevene predicanten uuit Guilick ende die Barchsche 

landen begunstiget met hondert ende vijff en twintich carels gulden uuit de Ecclesiastique 

goederen vanden E: Vene te ontfangen. 

 

 

669. Den 27 Augusti Anno 1631, fol.130. 

Op de requeste van Jan Egbertsen Ecclesiastique meijer opt landt toe Vollenhoe toe 

Quadolen, versoecken remissie van sijne begangene faulte, ende opt voirschreven arve, als 

meijer te moegen verbliven. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt connen suppliant in sijn petitie niet welvaren, alsoe 

t’arve voirschreven algereets an sijn swaeger verhuijrt is, ende sal den suppliant hem  

t’voirschreven arve niet hebben te becronen, off mit wintersaet moegen toesaeijen. 

 

 

670. Den 30 Augusti Anno 1631, fol.130. 

Op de requeste van Lochem Hermsen, versoeckende met het vaceerende constapelschap, ende 

woeninge neffens die gerechticheit vande Koeburger Schanse begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met die woeninge vande 

Koeburger Schanse ende die gerechticheit vandien, gelijck die voirgaende constapel Mr. Peter 

t’selve gehadt heeft. 
 

 

671. Den 31 Augusti Anno 1631, fol.130. 

Heeft Lochem Hermsen, den eedt van getrouwicheit gepraesteert, coram den E: Arent van  
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Ruitenburch ende Reijner Hendricksen. 

 

 

672. Den 6 Septembris Anno 1631, fol.130vo. 

Op die requeste vanden Ed. Arent van Ruitenburch onse mederaedes vrunt ende Otto Gansneb 

gnt. Tengnegel, als momberen over de naegelatene onmondige kinderen van wijlen Joncker 

Mauris Loese, versoeckende approbatie ende ratificatie, van seeckere maechscheidinge, 

wegen die erffnisse van het minderiarige affgestorven kijnt van wijlen Joncker Wijnolt Loese 

gnt. Joffer Joanna Geertruit Loese, met desselven kindes moeder Joffer Judith Loose gnt. van 

der Beecke, als een mede  erffgenaem uuit cracht van testament, opgericht weesende, 

insgelickx mede den coop, soe supplianten in voorige qualiteit hebben geholden met Joncker 

Boldewijn Blanckvoort, van de twee V(5
de)

  parten inden derden voet vant erve t’Huirne int 

scholtampt vanden Hardenberch gelegen, een leengoet sijnde. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt als overmomberen approbeeren ende ratificeren dese 

hijrinne gementioneerde maechscheidinge, als mede den gecelebreerden coop hijrinne mede 

angetoegen. 

 

 

673. Eodem die [6 Septembris 1631], fol.131. 

  Copia 

Alsoe wij ondergeschreven int hooren vande reeckeninge der momberen van d’kinderen van 
zaelige Mauris Loosen ende Joffer Anna Loose onse swaeger ende suster, bevinden dair 

schulden ende lasten toe sijn tot ongheveer seven duisent en acht off negenhondert carels 

gulden, ende dat d’interest vandien, een groot deel van haer incomen wech nemt, en dat die 

uuit het overschott van haer incomen noch in veele iaren niet sullen connen worden 

overgespaert, hadden wij t’samen dienstich ende geraeden gevonden, tot profijt vande 

onmundigen, dat d’momberen  solden d’obligatien en incomende renten, tot omtrent van 
d’somme van tweeduisent keisers gulden, en t’innen ende t’verhandelen en daer en boven dit 
loopende iaer noch sijn d’huisen t’Campen te vercoopen, alsoe de vast veele repa(ra)tien 

vereijschen nimers ter somme toe van drie duisent keisers gulden, edoch dair de huisen dit 

loopende iaer niet solden willen weesen vercooft, dat alsdan die momberen het landt in 

Dronten, ofte het halve Stuivesant ende d’acker bij de Geldersche grachte willen sijn 
t’vercoopen ten meesten profijt van d’onmondigen, aldus gedaen bij ons als ooms ende 

bloitverwanten in Campen weesen 12 Julij 1630. Onderstonden H. van Essen, Jan van der 

Beeck, Boldewin Blanckvoert. 

Hijr op bij de oirschreven momberen eens eersame Raedes consent versocht sijnde. 

Was geapost: Hebben Schepenen ende Raedt als overmomberen van wijlen Joncker Mauris  

Loesen naegelaten kinderen in dit der vrunden opgerichtede accort, mede gecondesendeert 

ende ingewilliget als daer niet tegens hebbende dat het selve alsoe geeffectueert worde. 

Actum in senatu den 6 Septembris Anno 1631. 

 

 

674. Eodem die [6 Septembris 1631], fol.131vo. 

Opte requeste van Cornelijs Bessels schoolmeester, verseuckende een jaerlicks penninxken tot 

stuijr van turff. 

Was geapost: Suppliant wort uuijt compassie en mededoochsaemheijt eens tot stuijr van 

turff begunstiget met 8 carels gulden, die hij sall hebben te vorderen vande E: Camener der 

Ecclesiastique goederen in tempore. Actum in senatu den 8 Septembris 1631. 
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675. Den 13 Septembris Anno 1631, fol.132. 

Hebben Schepenen ende Raedt Claes Claesen in sijnen soberen staet begunstiget met thijn 

carels gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Johan Jacobsen 

Vene te ontfangen. 

 

 

676. Eodem die [13 Septembris 1631], fol.132. 

Op die requeste vanden E: Johan Louwsen ende Jan Meuwes metzeler, als momberen over 

Bouwe Meuwes naegelatene soene, versoeckende consent om tot profijt van haer plechkindt 

te moegen vercoopen, des kindes zaelige vaeders mantel, swart pack, cleren ende een nij 

bedbuijr, aengesien des voirschreven kindes moeder alles doirbrengt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese hijrinne gementioneerde 

momberen, om die goederen hijrinne geroert ten meesten profijt van haer plechkindt te 

moegen vercoopen ende affstaen. 

 

 

677. Den 17 Septembris Anno 1631, fol.132. 

Op de requeste van Willem Albertsen verseuckende begunstiget te worden, met het versochte 

ampt vande lopen op die vischmarckt te setten. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versochte ampt 

vandie lopen op die vischmarckt toe setten, gelijck zaelige Reinten Jacobsen, t’selve in haer 
leven bedient heeft, ende wort suppliant mits desen, dan affgesneden, alsodanige vijftich 

carels gulden besheer genoten heeft. 

 

 

678. Den 26 Septemb(ris) 1631, fol.132vo. 

Opte requeste van Joffer Lumme Dubbelts weduwe van E: Jacob van Beverlant, versoeckende 

dat sij met consent eens eersame Raedes als harer harens kinderen overmomberen haer huijs 

en arve soo sij tegenwoordich bewoent openbaerlick soude moegen vercoopen, en die 

penningen daer van coemende weder tot harer en harer kinderen proffijte op intereste mochte 

leggen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren dat suppliantinnes huijs ten overstaen 

vande E: Albert Hoff ende Marten Alberts als hooftluijden van Boven Espel hare momberen 

sall moegen vercoft worden. En sullen die penningen daer van procederende van den cooper 

aen het Gerichte ontricht en betaelt, en volgents ten proffijte van haer suppliantinne en der 

selver kinderen belecht worden. 

 

 

679. Den 29 Septembris Anno 1631, fol.133. 

Opte requeste van Gerrit Willemsen ende Jenneken van Breda sijn huisvrouwe, verseuckende  

eenige verbeteringe harer iaerlickse alimentatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren der supplianten  

iaerlickse alimentatie van vijff en twintich golt gulden tot op vijftich golt gulden, waer van nu 

op Michaelis, het eerste verbeterde termin verschenen sal wesen, uuit de Ecclesiastique 

Camer te ontfangen. 

 

 

680. Eodem die [29 Septembris 1631], fol.133. 

Op de requeste van Peter van Bronckhorst wegen sijn voirkindt, versoeckende hem tot profijt 

van sijn voirkindt uuit de vercooften boedel van zaelige Jan Govertsen bij Harmen Goesens 
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ende Jan Lasman als curateuren van obgedachte boedel te moegen gevolcht worden, 

alsodanige hondert carels gulden als de voirschreven Jan Govertsen als momber van haet 

voirschreven voirkindt ondergehadt heeft. 

Was geapost: Alsoe naet overleeden vanden maioer Jan Govertsen, desselves staet 

sodanich bevonden is, dat alsodanige hondert carels gulden als de voirschreven Jan Govertsen 

als momber van dit voirschreven sijne plechkindt ondergehadt heeft daer uuit niet conne 

vervallen, soe hebben derhalven Schepenen ende Raedt als overmomberen geaccordeert dat 

het voirschreven kindt, in plaetse vande voirschreven hondert carels gulden van Jan Lasman 

ende Hermen Goesens in qualite sal hebben te geniten ende te ontfangen vijer en seventich 

carels gulden, 12 stuijvers. 

 

 

681. Eodem die [29 Septembris 1631], fol.133vo. 

Op de requeste vande Gildemeesteren inder tijt van het schoemaeckers Gilde, verseuckende 

dat nimmer buitent Gilde weesende, eenige rouwe vellen, om buiten te vercoopen, moege 

georloft sijn op te coopen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt affslaen alle vremden buiten dese Stadt ende vrijheit 

woenende om eenige rouwe vellen te moegen alhijr opcoopen, voirbeholden dan noch deser 

Stadts burgeren ende inwoenderen haer vrijheit in desen, gelijck van oldes gebruicklicken is 

geweest. 

 

 

682. Den 6 Octobris Anno 1631, fol.133vo. 

Opte requeste van Joffer Lumme Dubbeltz tho kennen gevende hoe dat haer zaelige mans 

Juncker Jacob van Beverlandtz voordochter Joffer Sophia vant haer beijder goet gemaeckt is 

duisent carels gulden ende dat zije suppliante deselve haere voordochter sodane 1000 carels 

gulden geerne bewisen soude, op seeckere bueren inde Blanckenham ter somme van 350 golt 

gulden ende die reste uuit haere Drontelandes. 

Was geapost: Suppliantinne wort dit haer versuick geaccordiert mitz dat van die penningen 

tsoe het kijnt ontfangen zal genoechsame cautie gestelt ende verseeckeringe gedaen zal 

worden. 

 

 

683. Den 3 Novembris Anno 1631, fol.134. 

Hebben Schepenen ende Raedt seeckere verdreven predicant Johannes Piscator (Visscher)gnt. 

begunstiget met twaelff carels gulden uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden  

E: Vene te ontfangen. 

 

 

684. Eodem die [3 Novembris 1631], fol.134. 

Opte requeste vande kinderen ende samtlijcke erffgenamen van zaelige Jacques de Meijn, 

versoeckende dat wegen haer beijde onmundige gebroederen Joris ende Abraham de Meijn, 

tot reddinge van haer zaelige vaeders boedel wegen die beijde onmundigen, moege 

geauthoriseert worden, Den E: Albert ter Hell ende den licentiaet Rijckman Wolffs. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseeren dese voirschreven gementioneerde 

personen tot die versochte reddinge des verhaelten boedels, wegen dese beijde onmundigen, 

mits dat nae reddinge des boedels, datelicken twee personen wederome haer eersame sullen 

gepraesenteert worden, soe als dan, als momberen over die beijde onmundigen bij haer 

eersame sullen geauthoriseert worden. 
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685. Eodem die [3 Novembris 1631], fol.134. 

Wegen die goede diensten van den Doctor Medicina van Maechdeburch verdreven weesende, 

hebben haer eersame den selven tegenwoirdich begunstiget met sestich carels gulden uuit de 

Camer vanden E: Reijner Hendricksen te ontfangen. 

 

 

686. Eodem die [3 Novembris 1631], fol.134vo. 

Voirts hebben haer eersame voir de laeste reijse, Andries ten Indijck tot sijner schulden eens 

begunstiget met hondert carels gulden sonder haer Ed. wijders te molesteren, uuit de Camer 

der Ecclesiastique goederen vanden E: Vene te ontfangen. 

 

 

687. Den 5 Novembris Anno 1631, fol.134vo. 

Opte requeste van Thonis Dercksen lijnnewever, versuickende vermitz hoogen olderdumb, 

van hem ende sijn huisvrouwe als mede wegen haere lijves swackheit een praesent subsidium 

ende daernae een jaerlixe alimentatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met eene subsidie van 

thijen dalders eens vanden Camener vande Ecclesiastique goederen den E: Johan Jacobsen 

Veene t’ontfangen. 
 

 

688. Eodem die [5 Novembris 1631], fol.134vo. 

Opte requeste van Gerrit Reijnersen dachhuijrder, versoeckende in sijnen soberen staet een 

subsidium. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot vollenste van sijn 

huishuire met thijn golt gulden eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vande 

Camener de E: Vene te ontfangen. 

 

 

689. Eodem die [5 Novembris 1631], fol.135. 

De weduwe vanden zaelige maioer Jan Govertsen hebben haer eersame eens begunstiget met 

vijff en twintich carels gulden uuit de Camer der Ecclesiastique goederen vanden E: Vene te 

ontfangen. 

 

 

690. Eodem die [5 Novembris 1631], fol.135. 

Voirts hebben haer eersame de weduwe van zaelige Peter Stuive begunstiget met twaelff  

carels gulden, uuit de Camer der Ecclesiastique goederen van de Camer de E: Vene te  

ontfangen. 

 

 

691. Eodem die [5 Novembris 1631], fol.135. 

Opte requeste van Mr. Cornelijs Organist verseuckende voor sijne aengewende moeijte int 

versteecken vande pennen op het uuijrwerck van het H. Gheest eenigen recompens en voorder 

jaerlickx tractament. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant voor het versteecken vant 

uuijrwerck in het H. Gheestes kercke met een jaerlickx tractament van 24 gulden in vier 

termijnen waervan het eerste quartael sijnen cours ende anvangen sall nemen op Paesschen 

Anno xvi C xxxij [1632] en vereeren den suppliant voor sijne gedane moeijte,  en die hij noch 
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tot Paesschen toecoemende sall doen gelijck 24 gulden, die hij sall hebben te ontfangen uuijtte 

Ecclesiastique Camer vande E: Johan Veene. 

 

 

692. Den 12 Novembris Anno 1631, fol.135vo. 

Opte requeste van Doctor Cornelius van Nieuenhove, versoeckende wegen eenige alnoch 

gedaene curen met het quartael van kersmisse begunstiget te worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het versochte quartael 

voir sijn E: opbrecken, ende tot een viaticum. 

 

 

693. Den 15 Novembris Anno 1631, fol.135vo. 

Opte requeste van Johan Hoebrinck, versoeckende consent om sijn andeel vanden 

Cranenweert te moegen vercoopen, ende die penningen daer van procederende tot meesten 

profijt van sijne kinderen te imploieren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren alnoch den suppliant, dat dat hij sijne 

kinderen naebehoiren in dese saecke geholden sal wesen momberen te stellen. 

 

 

694. Eodem die [15 Novembris 1631], fol.135vo. 

Opte requeste vande weduwe Neele Mullenaers, versoeckende in haren hoogen olderdoem 

ende soberen staet een subsidium. 

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

golt gulden jaerlicx, uuit de Ecclesiastique goederen, in twee termijnen, als op Michaelis ende 

Paesschen, te ontfangen, waervan het eerste termijn nu verleeden Michaelis verschenen sal 

sijn. 

 

 

695. Eodem die [15 Novembris 1631], fol.136. 

Opte requeste van Coop Lambertsen, verseuckende in sijn armoede, een clein subsidium. 

Was geapost: Suppliant wort eens extraordinaris, uuit de Camer der Ecclesiastique 

goederen vanden E: Johan Jacobsen Vene begunstiget met thijn carels gulden. 

 

 

696. Den 29 Novembris Anno 1631, fol.136. 

Opte requeste van Peter Gisbertsen ende Henrick Starcke, verseuckende, als momberen over 

Peter Raemaeckers kinderen, consent om ten profijte harer plechkinderen te moegen 

vercoopen, der kinderen quoten ende andeelen, aen twee huiskens gelegen Boven Poorte in 

een steechien tusschen Lambert Berentsen, ende der voirschreven kijnder vaeder, alsoe die  

plechkinderen iaerlicx weinich daer van sijn profijterende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne gementioneerde momberen, 

om tot meesten profijt van hare plechkinderen hare respective andeel van dese twee huiskens 

te moegen alieneren endevercoopen ende die penningen daer van procederende ten meesten 

dienst van hare plechkinderen te imploieren. 

 

 

697. Eodem die [29 Novembris 1631], fol.136vo. 

Opte requeste van Willem Teijler, versuickende die ledige plaetze tegens sijne weer aver an 

deser Stadtz muijere gelijck andere zijne naebuiren te muegen betijmmeren tot affweringe van 

vuijlicheit soe daer dagelix geworpen wort. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, omb die ledige plaetze in 

desen gemelt tho muegen betijmmeren mitz bethalende jaerlix op Paschen eene recognitie 

ande Stad drije carels gulden waer van op Paschen anno 1633 die irste tijns verschenen zal 

wesen. Des sal suppliant mede geholden wesen bij aldien de Stadtz sadelmaker int 

betijmmeren van sijn licht tersijden eenich naeder licht ande straete begeerde ofte noedich 

hadde vandoen sulx op zijne suppliants costen te maken. 

 

 

698. Den 3 Decembris Anno 1631, fol.136vo. 

Opte requeste van Dirrickien Geertsen, huisvrouwe van Dirrick Roon, verseuckende een 

cleine subsidium. 

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

eens, uuit de Camer der Ecclesiastique goedern vande E: Camener Johan Jacobsen Vene te 

ontfangen. 

 

 

699. Den 10 Decembris Anno 1631, fol.137. 

Opte requeste van Berent Reinersen Haeninck getrout andie dochter van Femmetgen ter 

Stege, welckes moeder doir haer suster Grittgen ter Stege gelegateert sijn die lijftucht van 

driehondert carele gulden, berustende die selve hooftsomme onder Dirrick ter Steege, welcke 

penningen nae overlijden van obgedachte sijner huis moeder op sijne suppliants huisvrouwe 

voir een derde part sullen comen te vervallen, versoeckende hem alsodanige derde part van 

hondert carels gulden tot ancoop van een cachschip te moegen gevolcht worden onder 

beloofte soe lange sijn huisvrouwen moeder leeft, die selve die jaerlicxe blaedingen te sullen 

laten toecomen. 

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

 

 

700. Den 13 Decembris Anno 1631, fol.137vo. 

Opte requeste van Derrick Jansen Clumper, versoeckende een subsidium in sijnen soberen 

staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met thijn dalder eens, uuit 

de Ecclesiastique goederen vande Camener Vene te ontfangen. 

 

 

701. Eodem die [13 Decembris 1631], fol.137vo. 

Sijmon Jeltis soene, de pannebacker in sijnen soberen staet, eens begunstiget met thijn golt 

gulden, uuit de Rcclesiastique goederen vande Camener Vene te ontfangen. 

 

 

702. Eodem die [13 Decembris 1631], fol.137vo. 

Item noch seeckeren man ende vrouw woenende in Burgemeester Ruitenburchs hoffhuisken  

begunstiget met thijn golt gulden eens, mede uuit de Ecclesiastique goederen vande Camener 

de E: Vene te ontfangen. 

 

 

703. Eodem die [13 Decembris 1631], fol.137vo. 

Opte requeste van Jenneken Maelers, verseuckende in haer hoigen olderdoem ende soberen 

staet, een iaerlickse subsidium. 
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Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met vijff en twintich carels 

gulden jaerlicx uuit de Ecclesiastique goederen in twee termijnen, als Paesschen ende 

Michaelis te ontfangen, waervan nu toecompstige Paesschen het eerste termijn sal verschenen 

wesen. 

 

 

704. Eodem die [13 Decembris 1631], fol.138. 

Opte requeste van Barbera Clas weduwe van zaelige Rijck Trommeslager, versueckende in 

haeren hoogen olderdomb ende onvermuegentheit eene goedertierene hantrickinge. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijen golt gulden 

eens, t’ontfangen vande heer Camener wegen d’Ecclesiastique goederen, deser Stad, den E: 
Johan Jacobsen Veene, Actum Campen den 14 Decembris Anno 1631. 

 

 

705. Eodem die [13 Decembris 1631], fol.138. 

Opte requeste van Lisgen Jochems overolde weduwe van zaelige Egbert Henricks 

versuickende eenige subsidie ende onderstant. 

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

t’ontfangen vande heer Camener Johan Jacobsen Veene, als Camener van deser Stadt 
Campens Ecclesiastique guederen. Actum den 14 Decembris Anno 1631. 

 

 

706. Den 16 dito [Decembris 1631], fol.138. 

Opte requeste Cornelis Jansen kistemaecker versuickende ten respecte van haere  

verlempte dochter eenige behulpsaeme mildadicheit. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant van sijne verlamte dochter, mit 

thijen goltgulden eens vande heer Camener deser Stadtz Ecclesiastique guederen, den E: Jan 

Jacobsen Veene t’ontfangen. 
 

 

707. Dito [16 Decembris 1631], fol.138. 

Opte requeste van Trijne Wolters zaelige [Wolter] Thonis corvemackers naegelatene weduwe, 

versuickende ten respecte van haere twije dochters d’eene slecht ende d’ander debijl om 

andere goede luijde te dienen, eenich subsidie ende onderstant. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliane met thijen golt gulden eens 

vande E: Jan Jacobsen Veene, als Camener desen Stadtz Ecclesiastique guederen t’ontfangen. 
 

 

708. Den lesten Decembris 1631, fol.138vo. 

Opte requeste van Griete Gerrijts naegelatene weduwe van zaelige Otto Jansen backer, 

versoeckende quijtscheldinge van alsodane 2 jaren verloopenen lantpachten als sij indie 

Ecclesiastique Cameren vandie E: Reijner Janssen ende Wolter Wessinck iaerlicks ter somme 

van 108 carels gulden ten achteren is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren die suppliantinne in ijder camer die helffte 

van haere belooffde pachtpenningen, die alleene tot haren voordeel ende ende tot niemants 

anders proffijte sullen coemen. 

 

 

709. Eodem die [31 Decembris 1631], fol.138vo. 

Opte requeste van Wolter Willemsen gewesene Stadts meijer op d’Engberde, verseuckende  
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remissie van sijne verloopene landtpachten, wegen sijne geleedene schaede, durch 

verscheidene quaede iaeren ende durch den invall der vianden in Veluwen gecauseert. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant in de Camer vande Cameners 

die E: Marten Alberts ende Erenst van der Cuerbeecke vijftich carels gulden. 

 

 

710. Den 3 Januarij 1632, fol.138vo. 

Opte requeste van Mr. Arent Janssen organist, verseuckende augmentatie van sijn jaerlicks 

tractamet. 

Was geapost: Schepen ende Raed begunstigen den suppliant in plaetse van twe hondert 

carels gulden jaerlicks tractament met twehondert vijfftich carels gulden waer van het eerste 

termijn op Paesschen aenstaende verschenen sall wesen. 

 

 

711. Eodem die [3 Januarij 1632], fol.139. 

Opte requeste van Jurrien Petersen van der Putte soene van Peter Bartholomeus versuickende 

op deser Stadtz torn te muegen dienen mette schalmeije ende andere musicale instrumenten 

ende dat op eene seeckere jaerlixe gagie. 

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

ende een jaerlixe tractement van hondert carels gulden in vijer termijnen t’ontfangen als 

Kersmisse, Johannis ende Michaelis een recht vijerde part waervan het irste termijn op 

Kersmisse jungstleden verschenen zal wesen, op alsodane ordre van dagelix tho spuelen, als 

men bevijnden zal bequaemst ende dienstlijck te wesen. 

 

 

712. Eodem die [3 Januarij 1632], fol.139. 

Opte requeste van zaelige Jacob Stuivesantz weduwe versuickende eenich subsidie tot 

onderholt haere twije onmundigen kijnderen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met thijen golt gulden 

eens, uuit die Camere vanden E: Jan Jacobsen Vene t’ontfangen. 
 

 

713. Eodem die [3 Januarij 1632], fol.139. 

Opte requeste van Lisbet Dercksen versuicke eenich subsidium, in haeren hoegen olderdoem 

van 82 jaeren, tot lijvers nootdruft. 

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

eens vant die Camer vanden E: Jan Jacobsen Veene t’ontfangen. 
 

 

714. Den 17 Januarij Anno 1632, fol.139vo. 

Opte requeste van Dirrick Jansen biervoerder ende Anneken Evertsen eheluiden,  

verseuckende begunstiget te worden met die bedieninge van’t Sieckenhuijs. 
Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen de supplianten met die versochte 

bedininge vant’ Sieckenhuijs, tot revocatie van haer eersame. 
 

 

715. Eodem die [17 Januarij 1632], fol.139vo. 

Opt’ versoeck van Gerrit Woltersen brouwer, versoeckende prolongatie van sijn gehuijrde 
matthe buiten de Cellebroeders poorte gelegen; hebben Schepenen ende Raedt hem suppliant 

inde matthe geprolongeert voir dne tijt van ses jaren, op die olde voirwaerden ende op die  
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olde pacht. 

 

 

716. Eodem die [17 Januarij 1632], fol.139vo. 

Opte requeste van Wijer Aschens ende zijne huisvrouwe versuickende, met deser Stadtz 

vacierende weesemeijsterschap, versien ende gebeneficiert te muegen worden, verhoepende 

ende beloevende tselve alsoe te bedienen tot vollencommen contentement van Schepenen 

ende Raedt ende tbeste der weesen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen den supplianten altijt tot wederseggen, 

met het vacierende ende versochte wesevaederschap alhijer opt tractement daertho staende 

ende voorwaerden als sijne voorsaeten gedient hebben, opt weesenhuis neertlicken tho letten 

ende alles tho doen wes tot het weesenhuis beste is streckende ende die buijten vaders in alles 

gehorsamen ende alle sonnendagen ende andere vijerdagen, voormiddach ende naemiddach 

neerstlick mette kijnderen tot het gehoor van Goedes woort ter kercken commen, ende die 

kijnderen in goede lucht holden, sonder deselve aver al tho laete loepen. Omb onstuiren an tho 

anrichten. 

 

 

717. Den 30 Januarij Anno 1632, fol.140. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Goosen Schoeler, versouckende het huijs op de 

Burgel gelegen, soe sije suppliantinne met haere zaelige mans voirkinderen ande resepective 

erffgenamen van haere zaelige voirschreven man int gemeen heeft, ende waeran haer 

suppliantinne die lijfftucht is competerende, moege vercooft worden, ende dat die penningen 

daer van procederende op interesse ende meerder voerdel moegen belecht worden. 

Was geapost: Naer dat die respecte momberen ende vrunden dese vercoopinge mede 

angaende voir de heeren Burgemeesteren inder tijt ontboeden sijnde, rontlijcken verclaert 

hebben, vredich toe sijn dese hijrinne versochte vercoopinge ten overstaen vande heeren 

hoeftluijden, hun effect te sorteren ende Toenis Martens de rato gecaveert heeft voir sijne 

huijsvrouwe beijde gesusteren ende mede beloeft heeft desfals vande selve gerichtlijcke acte 

van approbatie met den eersten uuit te brengen, soo hebben dan dien volgents Schepenenende 

Raedt als overmomberen geaccordert die voirschreven vercoopinge ten meesten profijt van 

mede den onmondigen ende plechkinderen te moegen geschieden. 

 

 

718. Eodem die [30 Januarij 1632], fol.140vo. 

  Copia 

Edele, Erentveste, hoochtachtbare zeer wijsen ende discrete heeren Burgemeijsteren, 

Schepenen ende Raedt der Stadt Campen. 

Geeft met behoorlicke ehrbiedenisse te kennen Henrickgen Berentz weduwe van zaelige 

Drees Geertzen hoe dat haer het arve daer zije op woent, is onderhuirt, ende also 

suppliantinne geerne een huis op die oostzijde vanden Spoelderdijck solde setten, alwaeren zij 

vijer roeden dijcks naest Juncker Mulert hebben liggen, soe vesuickt sije opt  oetmoedichste U 

E: wille geliven haer neffens Juncker Malert te consenteren beneden anden dijck vande 

opgemelte plaetze een huis te laeten tijmmeren, waertegens zije voor haer ende haeren 

erffgenamen beloevet den opgemelten dijck te onderholden te wachten ende tho waeren, als 

haer eijgen hijerop U Ed. favorable resolutie devoetelijcken verwachtende. Dit doende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op den inhouden desen behoorlicken geleth hebbende 

accordieren haer Ed. suppliantinne dat haer versuick voor haer ende haeren erffgenamen mitz 

dat zij den dijck vermuege dit voorgeven van haer ende haere erffgenamen sullen 
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erfflickencken onderholden ende thomuegen betijmmeren, Sonder Argelist. Actum Campen 

den 8 februarij Anno 1632. Der ordonnantie van haer Ed.  Hoechstraten, Secret. 

 

 

719. Den 11 Februarij Anno 1632, fol.141. 

Opte requeste van Bartolt die Monninck versuickende sijne huisvrouwe met eene cledinge 

moechte versien worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonnieren den E: Johan Jacobsen Veene omb uuit 

sijn E: Camer wegen die Ecclesiastique goederen anden suppliant tot vollenste van zijne 

huisvrouwen cledinge, soe sije noch schuldich is twije pont groot. 

 

 

720. Eodem die [11 Februarij 1632], fol.141. 

Opte requeste van Trijne Petersen versuickende eenige behulpsaemheit ende assistentie, 

vermitz haere lijves swackheit. 

Was geapost: Schepenenende Raedt begunstigen suppliantinne, met thijen golt gulden 

eens, uuit die amere vanden E: Johan Jacobsen Veene wegendie Ecclesiastique guederen 

desen Stadt t’ontfangen. 
 

 

721. Den 18 Februarij Anno 1632, fol.141. 

Hebben die E: Jansen Jacobsen Veene ende Wolter Wissinck gedeputeerden tot die 

administratie vande Ecclesiastique goederen, rapport gedaen van dat haer E: Dirrick Jansen 

Clupper inde cost ende wassen anbestaedet hadden an Reutger Hendricksen de sweeckx voir 

twee carels gulden. 

 

 

722. Eodem die [18 Februari 1632], fol.141. 

Item dat haer E: Jenne Bodden soene onnoselen naegelatene soene, wederom voir den tijt van 

een jaer, insgelickx inde cost bestaedet hadden an Hendrick Jansen inde Schuiren vrouwe, 

voir hondert ende twintich carels gulden sijn anvanck nemende op Paesschen toecomende, 

t’welcke dan Schepenen ende Raedt sich alsoe hebben laten gevallen. 
 

 

723. Eodem die [18 Februari 1632], fol.141. 

Opte requeste van Trijne Hermsen, verseuckende een alimentatie in haeren noot. 

Was geapost: Wort uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Johan Jacobsen Vene, 

begunstiget met thijn golt gulden eens. 

 

 

724. Den 28 Februarij Ano 1632, fol.141vo. 

Opte requeste van Maria Amouri deser Stadts matresse, verseuckende tot stuijr van haer  

opbreecken ende wegen haer alhier geleedene groote schaede, begunstiget te worden met een 

penninckxen. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne, soe wanner sije van hijr 

wert comen te vertrecken tot haer opbreecken met soeventich carels gulden. 

 

 

725. Den 3 Martij Anno 1632, fol.141vo. 

Opte requeste van Trine Gerritsen naegelatene weduwe van zaelige Hermen Willemsen,  
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verseuckende een subsidium in haeren soberen staet. 

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

eens, uuit Ecclesiastique goederen vande Camener de E: Johan Vene te ontfangen. 

 

 

726. Den 6 Martij Anno 1632, fol.141vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de Everhardo Porsitskij verdrevene Edelman uuit Moravien 

uuit de Camer der Ecclesiastique goederen van den E: Jan Jacobsen Vene begunstiget met ses 

carels gulden. 

 

 

727. Den 17 Martij Anno 1632, fol.142. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonneert dat uuit het averschott vande Ecclesiastique 

Camer de anno 1629, an Mr. Hans Norenburger wegen het repareren vant boven urwerck, 

sullen betaelt worden twee hondert carels gulden. 

 

 

728. Den 25 Martij Anno 1632, fol.142. 

Opte requeste van D. Ivo Sibrandus verseuckende hem seeckere plaetse achter de Wiltvanck 

an deser Stadts muire gelegen, tot een hoffken geaccordeert te worden, praesenterende vander 

Stadts muire te sullen bliven ende dieselve in geene maniren te beschaedigen, noch oick geene  

wijngaert tegens die voirschreven muire te sullen leijden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliant in sijn petitie, ende dat alles tot 

revocatie ende wederseggens van haer eersame. 

 

 

729. Eodem die [25 Martij 1632], fol.142. 

Opte requeste van Merrigen Alberts dochter van zaelige Albert Bene schipper versuickende 

een subsidium in haer soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne eens  uuit de Camer der 

Ecclesiastique goederen van den E: Johan Jacobsen Vene met twintich carels gulden. 

 

 

730. Den 29 Martij Anno 1632, fol.142vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt D. Nijenhove wegen sijn opbrecken van Vollenhoe 

begunstiget met vijff en twintich golt gulden uuit deser Stadts Camer de Anno 1632. 

 

 

731. Eodem die [29 Martij 1632], fol.142vo. 

Wegen het offereren van seeckere theses bij D. Wilhelmi Stephani soene gedaen, is den 

selven van haer eersame vereert vijeren twintich carels gulden, uuit de Ecclesiastique Camer 

vanden E: Jan Jacobsen Vene te ontfangen. 

 

 

732. Den 3 Aprilis Anno 1632, fol.142vo. 

Opte requeste van Claes Petersen corensetter tot Amsterdam als man ende momber sijner 

huisvrouwe Jennegen  Cornelis Schaeps, die suster van Arent Cornelis, sijnde inden 

Boheemschen oorloge voir desen overleden, ende inden tijt van omtrent derthien jaren van 

hem niets vernomen anders als dat hij aldaer verslaegen is, versoeckende dat desselver Arent 

Cornelis momberen als met namen Geert van Gescher ende Jan Kividt voir eenige 



Pagina 142 van 187 

gedeputeerden eene eersame Raedes behoirlijcke reeckeninge reliqua, an suppliant wegen 

sijner huisvrouwen de naeste erffgename haeres  enigen broeders olderlicke portie geholden 

moegen wesen te doene, ende dat dienvolgents hem suppliant die voirschreven goederen, 

onder behoirlijcke cautie moegen gevolcht worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt authoriseren die E: Erenst van der Cuerbeecke ende 

Arent Sloot respective haeren hoeftluijden, als dat dese hijrinne gementioneerde momberen 

geholden sullen wesen, voir haer E: van dese hijrinne verhaelde goederen, reeckeninge, 

bewijs ende reeckeninge te doene, twelcke gedaen weesende, wort suppliant geaccordeert 

dese voirschreven goedere behoirlijcke cautie te lichten. 

 

 

733. Den 10 Aprilis 1632, fol.143. 

Opte requeste van Alijdt Jochems zaelige Seger Herms weduwe woenende anden Oort, 

versoeckende dat haer vermeugents acte in dato den 10 Decembris 1627 gepasseert, ten 

insigte van de schade aen haren hoff geleeden, haer alsodane thien goltgulden jaerlicks 

gedurende harer levent mochten gevolgt worden als in deselve staen vermelt. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen suppliante soo lange sij leefft, met thien 

golt gulden jaerlicks, mits dat daer aen beijde bedinaren der nootdruftigen armen, (die dese 

penningen sullen uuijtkeren ende betalen), sullen gecort worden alsodane derdehalve golt 

gulden als sij noch jaerlicks uuijt haren hoff is uuijtkerende, 

 

 

734. Den 12 Aprilis Anno 1632, fol.143. 

Opte requeste van Trijne Jans Buijringh naegelatene weduwe vanden zaelige maieur Jan 

Govertsen, versoeckende een jaerlickse alimentatie in haeren soberen staet. 

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

gulden des iaers, inde twee termijnen als op Johannis ende kersmisse uuit de Ecclesiastique 

goederen te ontfangen, waer van in anstaende Joannis het eerste termijn sal verschenen wesen. 

 

 

735. Den 16 Aprilis Anno 1632, fol.143vo. 

Opte requeste vande Drapeniers hebbende haere ramen buiten de Cellebroeders poorte op den 

mathe staen versoeckende ontlastet te moegen weesen, van alsodanigen 8 en 9 golt gulden, als 

sije jaerlicks van ijder raem an dese Stadts Ecclesiastique Camer sijn betaelende. 

Was geapost: Alsoe supplianten voir desen in dese saecke begunst is geschiet, soe connen 

derhalven Schepenen ende Raedt supplianten in haer versoeck niet wilvaren. 

 

 

736. Den 19 Aprilis Anno 1632, fol.143vo. 

Opte requeste van Lochum Herms constapel op die Koeburgerschanse resideerende, 

versoeckende terwijlen hij voir desen buiten deser Stadt int Uuiter Espel als burger gewoent, 

ende des rijdes het Buitenbroeck oick beslaegen heeft, dat hem moege geaccordeert het 

Bovenbroeck te beslaen ende daer in te branden. 

Was geapost: De wijle suppliant uuit last eene eersame Raedes inde Koeburgerschanse, als  

constapel sijn residentie is hebbende, soe accordeeren Schepenen ende Raedt den suppliant 

dat hij het Bovenbroeck voir sijn koebeesten neffens andere deser Stadts burgeren sal moegen 

geniten ende beslaen. 
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737. Den 19 Aprilis 1632, fol.143vo. 

Opte requeste vande gemeene meijsteren vande Laeckenmaeckerie. 

Was geapost: Schepenen ende Raed authoriseren de Gildemeesteren van de Draperie 

neringe om van en voorder in plaetse van alsodane seven carels gulden als sij tot noch toe 

vande nieuwe aencoemende gildebroederen tot proffijt vant gilde hebben genoeten, vande 

selve te moegen nemen thien carels gulden, en deselve gelijck voor desen van henvoorder tot 

proffijte vant gilde te imploijeren. 

 

 

738. Den 26 Aprilis Ann 1632, fol.144. 

Opt’ verseuck van Goert Hendricksen, versoeckende hem geaccordeert te worden, een 

huisken te moegen setten, op seeckere eijnde dijcks van ses roeden, tot het erve van Jan 

Heijne behoirende gelegen tegens Harmen Reutgersen landt over beneden die Kerckensteege, 

alwaer die Stadt Swolle beneden ende Jan Heijne selffs met dree roeden boven gelegen is, 

praesenteerende die voirschreven ses roeden dijcks, soe lange sijn huijs dairop wert staen, nae 

die gebooden van dijckgreve ende heijmraeden schouwvrij te houden, ende daer voir sijn 

huijs ende gebouw verbindende, ende tot een speciael onderpandt stellende. In welck 

verseuck onder die voirschreven praesentatierende verbantenisse Schepenen ende Raedt 

suppliant hebben te accorderen ende gewilvaert, gelijck dan haer eersame hem daerinne 

accorderen ende wilvaren in crafft desses. 

 

 

739. Den 28 Aprilis 1632, fol.144. 

Opdie requeste van Hendrickien Martens weduwe van Evert Berentssen, bij levent bedient het 

ampt van keeren der straten bij het Stad Raethuijs, versoeckende daer in gecontunueert te 

moegen worden. 

Was geapost: Schepeen ende Raedt begunstigen suppliantinne in haer versoeck, en sall 

inden dienst van haer zaelige man continueren. 

 

 

740. Eodem die [18 Aprilis 1632], fol.144vo. 

Opte requeste van Isacc Alberts, versoeckende, alsoe Godt de heere hem met blintheit 

gevandet heeft, een iaerlickse alimentatie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijff en dertich carels glden 

des jaers, jaerlijckx in vijer termijnen, als Paesschen, Joannis, Michaelis ende Kersmisse uuit 

de Ecclesiastique Camer te ontfangen, waervan het eerste termijn nu verleeden Paesschen al 

verchenen sal wesen. 

 

 

741. Eodem die [18 Aprilis 1632], fol.144vo. 

Opte recommendatie vande heer verwalter des Drostampt van Vollenhoe den Ed. Boldewijn 

Sloot ende de amweesende Jonckeren aldair, hebben Schepenen ende Raedt, haren 

geweesenen meijer Steven Hendricksen den tijt van vijer achtereen volgende jaren des jaers 

begunstiget met vijftich dalders, waervan nu toecomende Martini deser jaers, het eerste 

termijn sal verchenen wesen, ende geduirende de vorschreven vijer jaren van deser Stadts 

Ecclesiastique meijer opt’ landt van Vollenhoe woenachtich, Claes Geertsen gnt. bij den 

voirschreven Steven Hendricksen ontfangen ende genoten worden. 
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742. Den eersten Maij Anno 1632, fol.144vo. 

Hebben Schepenenende Raedt, de matresse tot haer opbrecken ende haer vertreck van hijr, 

noch boeven die soeventich haer toegelechte carels gulden noch haer begunstiget met dertich 

carels gulden. 

 

 

743. Eodem die [1 Maij 1632], fol.144vo. 

Opt’ verseuck van Engbert Martens, versoeckende bij requeste, dat hem geaccordeert moege 

worden, te bepoten ende te beseijen, seeckere leedige plaetse bijde Wiltvanck gelegen. 

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

suppliant daer op sal hebben te letten dat de wallen niet affgereept en worden. 
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Backer, Thomas Arentsen  452. 

Backer, Thonis Jans   236. 

Backers, Gretken   622. 

Baecke, Wolter Hermsen  314. 

Baecker, Tomas Aerentsen  120. 

Baeckers, Otto Jansen  522. 

Baeltzen, Gerrijt   79. 

Baertsz, Jan    110. 

Balthzers, Matthijs   191. 

Baltz, Mr. Garhart   338. 

Barchorf, Aeltien ter   159. 

Bartelssen, Claes   526, 626. 

Barten, Jan    540. 

Bartholomeus, Peter   242, 711. 

Beck, Amptsman   8. 

Beeck, Jan van der   673. 
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Beerentsen, Mr. Thomas  105. 

Beij, Joris    324. 

Bel, Evert Harmsen   354. 

Bene, Albert    729. 

Bene, Cornelis   103. 

Bengers, Bijken   241. 

Benier, Evert    562. 

Benier, Femmetgen   326. 

Benier, Roeloff   261, 326. 

Berents, Aelt    117. 

Berents, Aeltien   122. 

Berents, Berent   602. 

Berents, Elsken   562, 579. 

Berents, Gerrit   141. 

Berents, Jacob    70. 

Berents, Jelle    205. 

Berents, Lubbeken   556. 

Berents, Marrigien   532. 

Berents, Marriken   531. 

Berents, Mr. Warner   512. 

Berents, Slapende   441. 

Berents, Werner   110. 

Berentsen, Berent   218. 

Berentsen, Cornelis   305. 

Berentsen, Jan    519. 

Berentsen, Lambert   696. 

Berentsen, Mr. Warner  652. 

Berentsen, Willem   315. 

Berentz, Evert    332. 
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Berentz, Henrickgen   718. 
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Berentz, Lucas   540. 
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Boecop, Joncker Arent toe  14, 91, 388, 505. 
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Bolth, Gerrit    410. 
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Bornheim, Fredrick van  412. 
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Bousen, Jacob    64. 
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Bredaes, Weduwe   44. 

Breel, Willem Jans   76. 
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Campen, Jan van   622. 

Carsten, Jan    220, 610. 
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Claesen, Engbert   280. 

Claesen, Gertruit   279. 

Claesen, Henrick   10, 632. 

Claesen, Jacob   211. 

Claesen, Mr. Claes   425. 

Claeszen, Hendrick   146. 

Claeszen, Hermen   166. 

Claeszen, Jutte   166. 

Claeszen, Willem   135. 
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Clas, Barbera    704. 
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Clumper, Dirrick Jansen  700. 

Clupper, Dirrick Jansen  721. 
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Cock, Jan    140. 
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Cocks, Mr. Johan de   293. 
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Crijn, Mr.    72. 
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Davidts, Jan    649. 

Denijss, Hermen   139. 

Dercks, Aeltgen   311. 
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Dercks, Albert    193. 

Dercks, Egbert   127. 

Dercks, Geese    17. 

Dercks, Geesgen   514. 

Dercksen, Lisbet   713. 

Dercksen, Roloff   615. 
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Derckzen, Florijs   53. 

Derckzen, Gijsbert   324. 

Derckzen, Jan    110. 
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Dirricksen, Abram   346. 

Dirricksen, Alert   638. 

Dirricksen, Egbert   209, 346. 

Dirricksen, Engbert   151. 
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Dirricksen, Tonis   346. 
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Eckfelt, Joncker   215. 
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Egbert, Johannes   503. 
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Egberts, Gerrijt   168. 

Egbertsen, Dirrick   280. 

Egbertsen, Harmen   607. 

Egbertsen, Jan    669. 

Egbertz, Henrick   533. 

Egbertz, Janneken   369. 

Engberti, Johannes   256. 

Engberts, Joannes   349. 

Engbertsen, Christiaen  283. 

Engbertsen, Gerrijt   106. 

Engbertz, Arent   434. 
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Essen, H. van    673. 

Evants, Marten   100. 

Everts, Engele    341. 

Everts, Rotger    162. 

Evertsen, Anneken   714. 
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Evertz, Jan    265. 

Evertz, Rutger    57. 
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Flas, Johan Gerritz   272. 
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Frans, Jans    51. 

Fransz, Gerrit    304. 

Frericx, Trijne    369. 

Frerixen, Willem   348. 
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Ganseneb gnt. Tengenaegel  

de iongere, Reiner  142, 241. (zie Tengnegel 
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Geertgens, Crijn   658. 

Geerts, Hendrick   117. 

Geertsen, Claes   741. 

Geertsen, Geert   631. 

Geertsen, Jenneken   366. 
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Geertz, Johan    361. 

Geertz, Jutte    77. 
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Gerrijts, Jacobgen   168. 

Gerrijts, Jan    117. 

Gerrijts, Jenneken   179. 

Gerrijts, Mette    245. 

Gerrijtsen de monnick, Bartelt 246. 

Gerrijtsen, Bartolt   404. 

Gerrijtsen, Jan    403. 

Gerrit, Mr.    488. 

Gerrits, Aelt    505. 

Gerrits, Berent   141. 

Gerrits, Femme   384, 394. 

Gerrits, Gerrit    319. 

Gerrits, Henrick   236. 

Gerrits, Jan    206. 

Gerrits, Trine    590. 

Gerrits, Trude    481. 

Gerrits, Truide   560. 

Gerritsen, Femme   322, 413, 418, 492, 493. 

Gerritsen, Henrick   203, 231. 

Gerritsen, Jan    378, 534. 

Gerritsen, Meijnert   205. 

Gerritsen, Trine   725. 

Gerritz, Gerrit    501. 

Gerritz, Henrick   333. 

Gerritz, Johan    559. 

Gerritz, Marrigen   77. 

Gerritz, Truijde   339. 

Gertsen, Dirrickien   698. 

Gertz, Gerrit    332. 
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Gisbertsen, Willem   20. 

Gisbertz, Herman   199. 

Gisbertz, Peter   298. 

Gisbertz, Willem   298. 

Glauwe, Jacob    470. 

Gleins, Jacob    399. 

Goeijgen, Schipper   44. 

Goertz, Francke   569. 

Goesens, Harmen   611, 640, 680. 

Goesens, Henrick   62. 

Goessens, Hermen   547. 

Goeswimiun, Thomam  569. 
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Goevers, Maior Johan  596. 

Goickens, Goert   111. 

Goickeri, Weduwe    12. 

Goijcker, D. Meinardus  621. 

Goijcker, Georg   12. 

Goijckero, Domino Meijnerdo 401. 

Goijckerus, Meinardus  503. 

Goijken, D. Meijnerus  362. 

Goijkens, Meinardus   257. 

Goossens, Hermen   168. 

Gortzen, Goesen   111. 

Govertsen, Jan   611, 612, 680, 689, 734. 
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Grave, Evert Henricks de  489. 

Groenewolt, Peter Petersen  398. 

Gulickes, Johan   54. 

Haeften, Joncker Johan van  137. 

Haenen, Peter    221. 

Haeninck, Berent Reinersen  699. 

Haersolte, Joncker Claes van  300. 

Haersolte, Joncker Johan van  300. 

Haersolte, Nicolaes van  241. 

Haerst, Joncker   326. 

Haerweijer, Aperus   350. 
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Haminck, Reijner   471. 
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Hardenberch, Abraham van  81, 123, 165. 
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Heijdanus, Daniel   360. 

Heijden, Daniell van der  503. 
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Heins, Zacharias   453. 
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Hell, Albert van den   309. 
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Hell, Juncker Albert ter  492, 493, 506, 684. 

Helle, Albert ten   326. 

Helmers, Mr. Fox   185. 

Helmichs, Johan   57. 

Helmichsen, Claes   562, 579. 
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Hendricks, Jacob   535. 

Hendricks, Jan   648. 

Hendricks, Peter   152. 

Hendricksen, Dirrick   375. 

Hendricksen, Goert   738. 

Hendricksen, Jan   110. 

Hendricksen, Reijner   482, 671, 685. 

Hendricksen, Reutger   721. 

Hendricksen, Steven   741. 

Hendricksen, Willem   375, 382. 

Hendricx, Tonnijs   139. 

Hendricx, Truide   275. 
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Henricks, Egbert   705. 
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Henricks, Rutger   437. 

Henricks, Truijde   28. 
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Henricksen, Rotger   514. 
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Hermans, Jacobgen   559. 

Hermans, Johan   259. 
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Herms, Roelof    251. 
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Herms, Thijs    555. 
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Hermsen, Coert   309. 

Hermsen, Geertken   309. 
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Hermsen, Hessel   543. 

Hermsen, Hilleken   483. 
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Hermsen, Mr. Roloff   368. 

Hermsen, Reijner   111.    

Hermsen, Trijne   723. 

Hermssen, Jan    624. 

Hessels, Peter    642. 

Hiddinck, Ernesti   278. 

Hoberijck, Johan   507. 
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Hoeberinck, Johan   620, 693. 

Hoefft, Gerrit Jansen   468. 

Hoerne, Marriken van  12. 

Hoff, Albart    111, 514. 

Hoff, Albert Jans   214, 296. 

Hoff, Bmr. Albert 162, 187, 217, 221, 250, 251, 260, 282, 292, 307, 369, 

394, 427, 468, 477, 478, 481, 483, 485, 494, 517, 523, 
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Hoochstraten, Henrick van  285, 333. 
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Huecherij, Samuel   387. 
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Hummers, Gerrit Gerritz  385. 
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Indijck, Alumnus   619. 

Indijck, Andries ten   686. 

Indijckx, -    124. 
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Ingen, Joachim van   14. 

Ingen, Joffer Allegonde van  197. 

Isebrant, Jonge   328. 

Isebrantsen, Jacob Jansen  365. 

Jacobs, Aeltgen   111. 

Jacobs, Arent    144. 

Jacobs, Claerken   177. 

Jacobs, Claertgen   454. 

Jacobs, Clartgen   27. 
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Jacobs, Henrick   32. 

Jacobs, Jacob    198. 

Jacobs, Jan    42, 140, 265. 

Jacobs, Johan    514. 

Jacobs, Louwe   287. 

Jacobs, Mr. Frerick   3. 

Jacobs, Reintgen   677. 

Jacobsen, Abraham   475. 

Jacobsen, Albert   520, 614. 

Jacobsen, Gerrit   344. 

Jacobsen, Henrick   612. 

Jacobsen, Jan    140. 

Jacobsen, Steven   36. 

Jacobssen, Thijmen   584. 
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Jacobszen, Cornelis   245. 
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Jacops, Henrick   111. 
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Jans, Cornelisken   416. 
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Jans, Reijner    340. 

Jans, Sweer    435. 

Jans, Thonis    236. 

Jans, Ude    139. 

Jans, Ursula    340. 

Jans, Webbe    140. 

Jans, Willem    443, 489. 
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Jansen Kicker, Gerrit   344. 

Jansen, Aeltien   315. 

Jansen, Albert    268. 

Jansen, Arent    363. 

Jansen, Bartelt    344. 
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Jansen, Dijrck    346. 

Jansen, Dirrick   631, 714. 

Jansen, Geesgen   364. 
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Jansen, Griete    547. 

Jansen, Hendrick   722. 

Jansen, Henrick   626. 

Jansen, Hermen   402. 
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Jansen, Otto    708. 

Jansen, Peter    397, 406. 

Jansen, Reijner 387, 389, 390, 393, 397, 405, 406, 414, 415, 420, 421, 

430, 441, 449, 453, 454, 456. 

Jansen, Simon    344. 

Jansen, Willem   42, 232, 661, 664. 

Jansen, Willemtgen   103. 

Jansen, Wolter   489. 

Jansen, Niesgen   131. 

Janssen, Egbert   584. 

Janssen, Henrick   70. 
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Janssen, Mr. Arent   710. 

Janssen, Reijner   2, 708. 
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Janszen, Anne    121. 

Janszen, Gerrit   281. 

Janszen, Hendrick   187. 

Janszen, Hermen   172. 

Janszen, Jan    150. 

Janszen, Lubbert   180. 

Janszen, Luier    191. 

Janszen, Otto    180, 299. 

Janszen, Sijmon   271. 

Jelisen, Jan    455. 

Jeltis, Sijmon    701. 

Joachims, Mr. Michiel  514. 

Jochems, Alijdt   733. 

Jochems, Lisgen   705. 

Jochemsen, Michiel   426. 
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Joesten, Merrigen   280. 

Joesten, Steven   280. 

Jogemsen, Mr. Michel  325, 326. 

Jongbloet, den Vendrich  125. 

Joosten, Jan    106. 

Jorriens, Jenneken   647. 

Judoci, D. Meijnardus  601. 

Jurriens, Frans    334. 

Jurriens, Janneken   309. 

Jurriens, Jennigen   309. 

Keerskorf, Gaesken   159. 

Keijlewer, Dr.    249. 

Keijlewer, Secret.   181. 

Keppel Fox, Cornelis van  386. 

Keppel, Cornelis van   372. 

Ketwijck, Johan van   667. 

Kistemaecker, Clas   260. 

Kistemaecker, Hermen  311. 

Kividt, Jan    732. 

Kruijt, Gerrit    541. 

Kuerbeecke, Ernst van der  369, 502. (zie Cuerbeecke 

Kuerbeecke, Heer   15.  (zie Cuerbeecke 

Lamberts, Coop   583. 

Lamberts, Gerrijt   564. 

Lamberts, Petertgen   82. 

Lambertsen, Coop   430, 695. 

Lambertsen, Evert   216. 

Lambertsen, Geert   337. 

Lambertsen, Gerrit   457. 

Lambertsen, Greetken  419. 

Lambertsen, Harmen   342. 

Lambertsen, Jacob   148. 
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Lasman, Jan    680. 

Lasman, Johan   578, 611, 640. 

Lasman, Willem   640. 

Lastman, Gerrit Henricksen  288. 

Lastman, Jacob   132. 

Lastman, Jan    132. 

Lastmans, Gertruijt Claesen  312. 

Laurentsen, Laurens   527. 

Lauwijck, Johan van den  285. 

Lawick, Johan van der  285. 

Leeveur, Peter    219. 

Lentijncks, Janneke   61. 
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Leonardi, D. Paulo   646. 

Lephersen, Egbert   547. 

Lepherts, Willem   333. 

Lespierre, D. Peter   506. 

Leusse, Cornelis   455. 

Lindenburch, D. Valentinus  655. 
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Lochemsen, Lochem   469. 

Lochums, Lochum   372. 

Lodewicx, Anthoni   555. 

Loese, Joffer Joanna Geertruit 672. 

Loese, Joncker Mauris  672, 673. 

Loese, Joncker Wijnolt  672. 

Loese, Wijnolt   285. 

Loetz, Mr.    368. 

Loose gnt. van der Beecke, Judith 672. 

Loose, Geert    285. 

Loose, Jan Geertruijt   285. 

Loose, Joffer Anna   673. 

Loose, Judith    285. 

Loose, Maurits   285. 

Loreur, Joannes Conradus  477. 

Lose, Anna    285. 

Lose, Winant    285. 

Losen, Jaques de   177. 

Losen, Maurits   353. 

Lourentsen, Arent   383. 

Lousen, Jan    103, 225, 229. 

Loussen, Bmr. Jan   136, 137, 140, 169, 170, 171, 182, 294, 307. 

Louszen, Caemener Jan  250, 251, 281. 

Louszen, Jan    163, 178, 221. 

Louwens, -    666. 

Louwsen, Bmr.   264. 

Louwsen, Johan 128, 129, 130, 147, 154, 175, 176, 203, 210, 227, 278, 

303, 482, 572, 591, 676. 

Lubbertz, Henrick   4. 
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Lucas, Hillebrant   629. 

Luchtemaecker, Cornelijs  485. 

Luicxen, Jan    230. 

Luicxen, Jurrien   180. 

Luitenant, Gerrit   623. 

Maechdeburch, Medicina Doct. van 685. 

Maelers, Jenneken   660, 703. 

Maessen, Gerrit   399. 

Magdalene, -    253. 

Magdalienken, Bagijne  109. 

Magnus Oloff    578. 

Malers, Derckien   145, 149. 

Malers, Derkgen   1. 

Malers, Derrickien   156. 

Martens, Egbert   538. 

Martens, Engbert   195, 311, 743. 

Martens, Hendrickien   739. 

Martens, Toenis   717. 

Martensen, Egbert   413. 

Martensen, Hermen   52. 

Matthijszen, Gerrijt   145. 

Matthijszen, Jan   145. 

Matthisen, Gerrit   149. 

Matthisen, Jan    149. 

Maurits, Janneke   581. 

Max, Janneken   599. 

Mechems, Hermanni   310. 

Mechems, Johannis   310. 

Mechems, Peter   310. 

Mechems, Richardi   310. 

Mechems, Sophia Catarina  310. 

Meeuwesen, Gerrit   200. 

Meijn, Abraham de   684. 

Meijn, Jacques de   684. 

Meijn, Joris de   684. 

Melchers, Sije    661. 

Melsen, Cornelis   553. 

Meniers, Henrick   62. 

Mense, -    245. 

Metzelers, Marten   294. 

Meusen, Gerrit   198. 

Meusien, Gerrijt   139. 

Meuszen, Gerrijt   150. 

Meuwes, Bouwe   676. 

Meuwes, Jan    676. 

Michiels, Geesken   372. 

Middachten, Arent van  192. 

Middachten, Henrica van  409. 

Middachten, Joncker Jurrien van 409. 

Middachten, Jouffer Johanna van 409. 
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Middachten, Juffrou van  91. 

Middachten, Weduwe   409, 479. 

Moeck, Johan    454. 

Monnick, Bartolt de   431. 

Monninck, Bartolt die  719. 

Montano, D. Joanni   651. 

Moock, Hendrick Franckzen  224. 

Moock, Joannes   377. 

Moriaen, Ivo    644. 

Morlett de Jongen, Jan   592. 

Morlett, Jan    449. 

Mourleth, Johan   207. 

Mulders, Neele   600. 

Mulert, Hans    88, 105. 

Mulert, Juncker   718. 

Mullenaers, Neele   694. 

Mullers, Nele    633. 

Munnick, Bartolt de   484. 

Munster, Derck van   292. 

Munts, Andries   347, 400, 405. 

N. Trijntgen    28. 

Napel, Hermtgen ten   3. 

Napel, Margretha ten   199. 

Nest, Jan Jansen   542. 

Nieuenhove, Doctor Cornelius van 692. 

Nijenhove, D.    730. 

Nijkovium Medicum, Drm.  160. 

Nijvelt, Willem van   122. 

Norenburger, Mr. Hans  727. 

Nuerenburch, Mr. Hans van  486. 

Oestrum, Joncker Johan van  307. 

Ommeren, Roloff Albarts van 508. 

Ompos ter Heide, Clamor  638. 

Organist, Mr. Cornijlis  691. 

Orgelwerker, Mr. Gerrit  71. 

Osterzee, Johan Jansen  616. 

Otten, Anne    180. 

Otten, Grietgen   459. 

Otten, Hermen   180. 

Otten, Jacobien   180. 

Otten, Jurrien    180. 

Pannebacker, Albert   244. 

Pelser, Lambert   326. 

Peter, Mr.    670. 

Peters van den Lipstaedt, Trintgen 254. 

Peters, Anna    73. 

Peters, Bmr. Guert   187. 

Peters, Evert    422. 

Peters, Geert    422. 

Peters, Geesgen   214. 
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Peters, Gerrit    312. 

Peters, Gieltken   270. 

Peters, Goert    298. 

Peters, Guert    179. 

Peters, Jacob    222, 311. 

Peters, Jacop    190. 

Peters, Jurrien    77. 

Peters, Louwe    271. 

Peters, Pieter    444. 

Peters, Sijmen    258. 

Peters, Steven    201. 

Peters, Trijntgen   338, 446, 488. 

Peters, Trine    231. 

Peterse, Claes    561. 

Peterse, Greetken   589. 

Petersen, Bartholomeus  537. 

Petersen, Claes   732. 

Petersen, Clas    369. 

Petersen, Gerrit   279. 

Petersen, Goert   8, 9, 37, 227. 

Petersen, Henrick   578. 

Petersen, Louwe   336, 652. 

Petersen, Trijne   720. 

Petersen, Wolter   578. 

Pipardis, D. Daniel   407. 

Pipardo, Dnus.   585. 

Piscator, Johannes   683. 

Pletincks, Cathalina   108. 

Pletincks, Drs. Emanuelis  108. 

Pletings, Catharina   115. 

Pletings, Doctoris   115. 

Polhemio, D. Cornelis  456. 

Polss, Willem Herms   117. 

Pompeio. Graeff   371. 

Porsitskij, Everhardo   726. 

Posken, alias Postgen   252. 

Post, Dircks Willems   252. 

Potegum, Joncker Egbert van  472. 

Pothegom, Anne van   174. 

Pouwels, Frans   177, 426. 

Pouwelsen, Francz   205. 

Pouwelsen, Hermen   205. 

Putte, Jurrien Petersen van der 711. 

Pypardus, Ds.    48. 

Quamt, Derk    17. 

Raedemaecker , Rijck   459. 

Raemaecker, Peter   696. 

Ras, Johan    454. 

Rass, Jan    177. 

Reijnersen, Gerrit   688. 
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Reijnerts, Hendrick   584. 

Reijnertss, Timen   213. 

Reiners, Gerrit   415. 

Remmels, Griete   531. 

Remmelts, Greete   532. 

Reuse, Willem Hermsen  103. 

Reusse,Willem Herms  82. 

Reutgersen, Harmen   738. 

Revertz Storck, Wolter  355. 

Rhijn, Henrick van   199. 

Rigemans, Geetruit   199. 

Rijckse, Bagijne   196. 

Rijcksen, Claes   323. 

Rijcksen, Harmen   239. 

Rijcksen, Jacob   552. 

Rijckwijn, Hans   519. 

Rijckze, Bagijne   109. 

Rijnvisch, Camener   618. 

Rijnvisch, Evert   138, 187, 221. 

Rijnvisch, Toenis   459. 

Rijxen, Hermen   567. 

Rixen, Jacob    570. 

Roboan, Daniel   289. 

Roelofs, Bmr. Tonnijs  183. 

Roelofs, Henrick   68. 

Roelofsen, Johan   622. 

Roen, Dirrick    648. 

Roloffs, Engbert   73. 

Roloffsen, Johan   361. 

Rolofs, Hendrick   200. 

Rompre, Daniel de   26. 

Roon, Dirrick    698. 

Rotarius, Andreas   291. 

Rotgers, Jan    276. 

Ruitenburch, Arent van  19, 44, 326, 353, 396, 440, 671, 672. 

Ruitenburch, Bmr.   702. 

Ruitenburch, Camener Arent van 266, 272, 276, 277, 307. 

Ruitenburch, E:   649. 

Rutenberch, Caemener  160. 

Rutenberch, Bmr. Arent van den 138. 

Rutenborch, Bmr.   108. 

Rutgers, Geertgen   272. 

Rutgersen, Alert   270, 632. 

Saabe, Jacob    325. 

Saabe, Jan    325, 326. 

Saabe, Johan    326. 

Sael, Mr. Johan Jans   193. 

Saels, Geesgen   209. 

Sarissen, Johan   323. 

Sasse, Gijsbert   608. 
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Sasse, Mattgen   120. 

Sasse, Metken    446. 

Sassen, Johan    25. 

Schabio, D. Wilhelmo  494. 

Schaep, Albert Reijnersen  164, 411. 

Schaep, Jennegen Cornelis  732. 

Schaep, Mr. Albert Reinersen 576. 

Schaep, Reiner Albersen  659. 

Schalcheck, Wendeltgen  506. 

Schelstrate, Gerrit van der  352. 

Scherffs, Dirrickien   620. 

Schilder, Meijster Gerrijt de  136. 

Schilder, Mr. Gerrit   594, 641. 

Schipper, Albert Bene  729. 

Schluiter, Francque Claesen  104. 

Schmit, Jan    447. 

Schoeler, Goosen   717. 

Schokker, Jacob   600. 

Schollerus, D. Johannes  428. 

Schotlero, D. Joanni   529. 

Schram, Jan    563, 568. 

Schriber, Liberio   662. 

Schuijre, Capt van der  197. 

Schuiren, Hendrick Jansen in de 722. 

Schuttenio, D. Everhardo  643. 

Schuttrop, Berent Jansen van  628. 

Seidelio, Joanni   656. 

Sevekes, Hilligen   29. 

Sibrando, D. Juori   421. 

Sibrandus, D. Ivo   728. 

Sibrandus, Ivo    518. 

Sieckenhuis, Janneken int  99. 

Sijbe, Jenneken   210. 

Sijbrants, Hermen   642. 

Sijmons, Clas    77. 

Simonsen, Claes   233. 

Slaternap, Jochem Jansen  462. 

Sloetemaker, Johan Jans  29. 

Sloot, Arent    732. 

Sloot, Boldewijn   741. 

Sluijters, Geertien   62. 

Sluiter, Jan Claeszen   168. 

Sluiter, Jan    359. 

Smit, Albert Jacobssen  532. 

Smit, Ernst    427. 

Snel, Derck Henricks   193. 

Snel, Jacob Dercks   193. 

Snell, Derrick Henricks  223. 

Snell, Jan    636. 

Snels, Henrickien   636. 



Pagina 165 van 187 

Snijder, Jacob Jacobs   198. 

Snijder, Mr. Frerick Jacobs  3 

Soelen, Johannem van  409. 

Soensbeeck, Peter   511. 

Soetgens, -    261. 

Sovelingen, Grete op   252. 

Speijrinck, Henrick Gerritz  614. 

Speldemaecker, Ariaen  320. 

Spijrlinck, Hendrick Gerrijtsen 532. 

Spirinck, Hendrick   333. 

Spirinck, Henrick Gerrijtsen  520. 

Srickers, Margareta   158. 

Stams, Reintien   102. 

Starcke, Hendrick   317, 404, 405. 

Starcke, Henrick   449, 535, 557, 696. 

Starcke, Rentemeijster  92. 

Starcken, Collectoer   312. 

Steege, Dirrick te   699. 

Steenberch, -    396. 

Steenberch, E:    591. 

Steenberch, Roeloff   114, 126. 

Steenberch, Tonijs   114, 126. 

Stege, Femmetgen ter   699. 

Stege, Grittgen ter   699. 

Steinmarum, Ds. Georgium  317. 

Stephani, D. Wilhelmi  731. 

Stephianium, Wilhelmum  310. 

Stercke, Hendrick   381. 

Stercke, Henrick   296, 406, 454. 

Stevens, Albert   243. 

Stevens, David   497. 

Stevensen, Albert   223. 

Stevensen, Arent   248. 

Sticker, Johan    158, 359. 

Stienberch, Jan Geertzen  68. 

Stienberch, Mr. Jan   42. 

Stockman, Hubert   313. 

Stoffels, Maey    37. 

Stoffels, Magdalee   133. 

Straetgen, Andries   284. 

Stuijve, Peter    339. 

Stuijven, Jacob   532. 

Stuive, Jacob    531. 

Stuive, Peter    690. 

Stuivesant, Jacob Jans  520. 

Stuivesant, Peter   9. 

Stuivesantz, Jacob   614, 712. 

Stuivesantz, Peter   97. 

Stuve, Peter    481, 560. 

Suelen, Joannes van   409. 
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Suirbeecke, Aeltken van  326. 

Suirbeecke, Geertruit van  326. 

Suirbeecke, Gerrit van  326. 

Suirbeecke, Harmen van  326. 

Suirbeecke, Henrick van  326. 

Suirbeecke, Jan van   326. 

Suirbeecke, Margreta van  326. 

Sweer, Meijster   135. 

Swiertszen, Albert   297. 

Swolle, Johan van   512, 565. 

Swollen, Berent van   475. 

Symensen, Jacob   36. 

Teijler, Willem   697. 

Teilingen, Capitein van  539. 

Teilingen, Jacob van   539. 

Teilingen, Josina van   174. 

Teilingen, Lucas van   174. 

Teilingen, Lucretia van  174. 

Telincks, Weduwe   159. 

Telingen, Gerrijt van   142. 

Telingen, Jacob van   142. 

Telingen, Lt. Frans van  159. 

Telingen, Lucas van   143. 

Telingen, Vrou van   142. 

Tellevoren, Willem Jansen  205. 

Telvoorn, Jan    251. 

Telvoren, Willem Jansen  664. 

Tengnegel, Bmr.   317, 373, 468, 535, 537, 572, 591, 592. (zie Gansneb 

Tengnegel, Caemener Reijner 301, 327, 334. 

Terwoevinge, Luijdger Jans ter 247. 

Thijssen, Hermen   415. 

Thissen, Lucas   581. 

Thonis, Wolter   707. 

Thonijs, Nijsse   44. 

Thoniszen, Johan   321. 

Tijmans, Elisabet   304. 

Tijmens van Greet, Grete  359. 

Tijmens van Greet, Trude  359. 

Tijssens, Jenneken   156. 

Timmerman, Arent   38. 

Timmerman, Henrick Janssen 70. 

Timmerman, Laurents  65. 

Timmerman, Mr. Andries  238. 

Timmerman, Mr. Lambert  588. 

Timmerman, Mr. Otto  459. 

Timmerman, Olef   93, 154. 

Tisens, Johan    1. 

Toenijs, Grietgen   147. 

Toenis, Berent    86. 

Toenis, Engbert   70. 
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Toenis, Geert    264. 

Toenis, Jan    341. 

Toenis, Swantien   70. 

Toenisen, Jan    380. 

Tooren, Jan ten   413. 

Toorn, Jan ten    235, 384, 492, 493. 

Tophini, Wilhelmus   310. 

Trommeslager, Rijck   704. 

Tromslager, Jacob   217. 

Tronkaij, Pirone   59. 

Twent, Lambert Evertsen  216. 

Twente, Bartelt   417. 

Twente, Dubbelt   417. 

Twente, Evert Jansen   417. 

Twickellen, Joffer Armgert van 241. 

Urck, Juff. Maria van   388. 

Utert, Jan van    77. 

Utterwijck, Joncker Isaac van 285. 

Uuerwercker, Mr. Jan   94. 

Vaecht, Gerrijt   41. 

Veene, E:    102. 

Veene, Geert    200. 

Veene, Gerrijt Jacobsen  63. 

Veene, Jan Jacobsen   44, 49, 147, 211. 

Veene, Johan    124. 

Velsers, Jurrien   487. 

Vene, Bmr. Jan   69, 109, 161. 

Vene, die E:    44, 86, 93, 156. 

Vene, Evesche   423. 

Vene, Geert Claesen   555. 

Vene, Geert Jacobs   298. 

Vene, Geert    68. 

Vene, Jan Jacobs   6, 9, 21, 22. 

Vene, Johan Jacobs   26. 

Vene, Johan Jacobsen 54, 99, 279, 655, 656, 657, 659, 661, 663, 666, 668, 675, 

683, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 695, 698, 700, 701, 

702, 704, 705, 706, 707, 712, 713, 720, 721, 723, 725, 

726, 729, 731. 

Vene, Johan    16, 17, 97, 362. 

Vene, Peter    374, 396. 

Vette, Mr. Peter   42, 151, 393. 

Vinck, Jan Peters   597. 

Vleijs, Lambert Janssen  524. 

Voerne, Henrick   241. 

Vogelium, Hieronimum  163. 

Voormans, Lubbert   378. 

Vortman, Maet   590. 

Vos, Roeloff    112. 

Vos, Roloff Frericks   43. 

Vrijdach, Hermen   311, 613. 
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Wachters, Aeltien   429. 

Wacker, Mr. Abraham  636. 

Warten, Jan    483. 

Watts, Jacob Jacobs   173, 181. 

Wendbelij, Rector   290. 

Wendebiell, Johannes Wilhelmus 503. 

Wendelken, -    223. 

Werners, Anna   661. 

Wesel, Jacob    665. 

Wessels, Hendrick   121. 

Wessels, Thomas   570. 

Wessels, Ulrick   574. 

Wessels, Willem   331. 

Wesselsen, Egbert   35. 

Wessinck, Camener   560, 576, 609, 619, 623, 633, 641, 644, 646, 654, 662. 

Wessinck, Wolter   708. 

Wessingen, Wolter   549. 

Wichersen, Franzois   203. 

Wieldreijer, Sijmen   135. 

Wielmaecker, Sijmon Janszen 135. 

Wijhe, Hermen Jansen van  402. 

Wijnoltz, Johan   263. 

Wijntgens, Johan   304. 

Wijntges, Mechtelt   58. 

Wijringen, Claes van   326. 

Wijringen, Peter van   124. 

Willem, Scholten   545 

Willems, Claes   523. 

Willems, Geert   314. 

Willems, Geertien   528. 

Willems, Gerrijt   601. 

Willems, Greetgen   489. 

Willems, Hermen   179. 

Willemsen, Floris   625. 

Willemsen, Gerrit   465, 679. 

Willemsen, Henrick   461. 

Willemsen, Hermen   725. 

Willemsen, Jan    80. 

Willemsen, Jennetgen   645. 

Willemsen, Marten   262. 

Willemsen, Rodolff   325. 

Willemsen, Roelef   69. 

Willemsen, Roeloff   326. 

Willemsen, Wolter   526, 626, 709. 

Wilsem, Frans van   459. 

Wilsem, Timen van   620. 

Wissinck, Camener   583, 585, 588, 589, 600, 649, 650. 

Wissinck, Meister Wolter  221. 

Wissinck, Mr. Wolter   42, 187. 

Wissinck, Wolter   721. 
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Witte, Mr. Hans   455. 

Witz, Herman van der  129. 

Woldenborch, Jouffer van  474. 

Wolff, Brm. Helmich de  8, 10, 143, 169, 174, 197, 525. 

Wolff, Melchior   6. 

Wolffi, Philibert de   308. 

Wolffio, Licentio   414. 

Wolffs, Johannes de   296. 

Wolffs, Jr. Philibet de   45. 

Wolffs, Melcher   220. 

Wolffs, Philibert de   143. 

Wolffs, Rijckman   684. 

Wolffs, Wilhelm de   296, 551. 

Wolphii, Rijckmannus L.  117. 

Wolters, Trijne   707. 

Woltersen, Abramh   578. 

Woltersen, Aeltien   545. 

Woltersen, Gerrit   715. 

Woltersen, Janneken   322, 413. 

Worst, Bmr. Evert Jacobsen  84. 

Wuest, Tonnis    225, 229. 

Wus, Hermen van der   89. 

Wytz, Herman van der  16. 

Zaell, Jan    127. 

Zaell, Mr. Jan Jansen   42. 
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Achter de Nijemuire   151, 378. 

Adelen Landt    15. 

Agniten kerckhoff   521. 

Amsterdam    350, 492, 732. 

Armen Landtz dijcken  258. 

Arnhem    436. 

Barchsche landen   668. 

Barspicke dijck   406. 

Blanckenham    14, 116, 682. 

Bohemen    549, 732. 

Bolwerck, het    224, 233. 

Boven Convent, het   121. 

Boven Espel    678. 

Boven kerckhoff   446. 

Boven poorte    696. 

Bovenbroeck    736. 

Bovenkercke    165, 207, 238, 362, 263, 395, 449, 577, 592. 

Bredestege    378. 



Pagina 170 van 187 

Brigitten    363. 

Broeder Espel    199, 512. 

Broeder kercke   30, 71, 138. 

Broederpoorte    220, 305, 607. 

Brugge, de    470. 

Brunnepe 77, 80, 157, 211, 324, 366, 422, 432, 433, 500, 524, 548, 

554, 583, 647. 

Brunneper diep 658. 

Buijten broeck   434, 462, 736. 

Buijten Espel    531, 532. 

Buijten kercke    72, 78, 83, 155, 164, 318, 426. 

Buijtentoorn    72, 83, 178, 212. 

Buiten quartier   411. 

Buitenschoele    164. 

Burchwal    147. 

Burgel, den    323, 457, 480, 717. 

Burgerweijden   561. 

Busch, arve den   502, 566. 

Calckmate, Stadts   239. 

Calverhecken brugge   480, 558. 

Campens Sanden   314. 

Campervene    177, 328, 412, 527, 555, 667. 

Cellebroederspoorte   597, 607, 628, 639, 715, 735. 

Ceulen     310. 

Cingel, de    665. 

Cleve     248. 

Clomp, de    192. 

Coren merckt    402, 417. 

Cranenweert, de   693.   

Cuelvoet    386. 

Cuelvoets sluise   386. 

Cuijlenburch    337, 351. 

Cuinder weechien   299. 

Cuinre, de    92, 103, 213, 299, 397. 

Dalfzum    281. 

Dantzich    111, 202. 

Deventer    192, 399, 492, 496. 

Doesburch    519. 

Drien Heringen, in den  200. 

Dronthen    231, 673. 

Dronther landen   408, 682. 

Drosten Scherfs behuisinge  192. 

Duijvegat, het    265. 

Dwingelo    250. 

Echtelt     508. 

Eijlandt, t’    204, 277, 336, 342, 344, 490. 

Elst, den    177. 

Enckhuisen    492. 

Engberde, arve die   526, 626, 709. 

Engelant    173, 181, 483. 
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Ens     491. 

Esch, den Hoegen   252. 

Exterstege    209. 

Franckrijck    197, 477. 

Geerstrate van der Aa   132, 280. 

Gelderlant    492. 

Geldersche grachte   673. 

Genemuiden    144, 296, 308, 551. 

Gitel     632. 

Graeve, den    307. 

Grafhorst    119, 370. 

Greente, de    403, 433. 

Groenestrate    221, 364. 

Grolle     389. 

Groningen    358, 619, 646. 

Groningerlandt   603, 654. 

Guilick    668. 

Haegen poorte    195, 538, 558. 

Haegen, den    201, 480, 517, 558. 

Haetlandt    80, 273, 274, 287. 

Hardenberch, scholtampt van  672. 

Harderwijck    296. 

Harderwijck, huis gnt.  280. 

Hasselt     163, 251, 642. 

Hattem     405. 

Hensen    644. 

Herckschen    511. 

Hessen     655. 

Hoelen (Heultjes), die  336. 

Hoffstrate    223, 446. 

Hollander Acker   667. 

Hollant    436, 493. 

Hollantsch acker   177. 

Huirne, erve t’    672. 

Indien     333. 

Isselen     638. 

Italien     578. 

Kerckensteege    738. 

Koeburcher Schanse   544, 670, 736. 

Leeuen     151. 

Leuwte, erve inde   406. 

Lewaerden    125. 

Lieute, de    183. 

Lipstaedt, van den   254. 

Louwenpoorte    570. 

Marienboem    248. 

Mastebroeck    113, 182, 211, 249, 295, 428. 

Meenten, Stadts   216, 604. 

Moddercuil    375. 

Moravien    549, 726. 
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Mostercamp, de   278, 428. 

Mulenbelt, de    607. 

Munte, de    362. 

Nateers, het    75, 267. 

Neuwenborch, Rixstadt  247. 

Nieskens lant    258. 

Nieustrate    209, 426. 

Nieuwe merckt   466. 

Noorderdiep    268. 

Oener Campen, de   412. 

Oldenzeel    381. 

Oldestrate    179, 180, 325, 326, 466. 

Ommeren    508. 

Onse Lieve Vrouwenpoorte  380, 567. 

Oort, den    251, 551, 733. 

Oosterholt    442, 443, 546. 

Oosterwolde    458. 

Palts, de    379, 387, 390, 456, 651. 

Pieper, de    277. 

Pijper, de Kleinen   271. 

Pijper, de    268, 437. 

Pipers Santgen   344. 

Pomeren    157. 

Poorte, Bmr. Louwsen  264. 

Puttenstein    137. 

Quadolen (Kadoelen   669. 

Raelten    22, 121. 

Raes, het    276. 

Rattlesden    173. 

Rochelle    197. 

Roulandt, t’    170. 

Sallant     15. 

Sanden, de    554. 

Santgens, de    658. 

Schans, de    470, 487, 638. 

Schepensteege    309. 

Soeveningen    100, 252, 286, 490. 

Somerdijck, de   104. 

Sonnenberch    522. 

Spoelderdijck    718. 

St. Nicolaesdijck   80, 324. 

Stadtz muijre    61, 208, 224, 340, 697, 728. 

Steenwech    325. 

Stenvorden (Dld.   461. 

Stienwick (Steenwijk)  145, 448. 

Stuijrhoop, erve den   148, 525. 

Stuivesant    673. 

Suiderwert    57. 

Suijderdiep, het   265. 

Suijteijnde    527. 
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Swartendijck    216. 

Swolle     330, 545, 643, 738. 

Teckelenborch   500. 

Toorn, de Satdts   263, 711. 

Trompette, in de   172. 

Twente    15. 

Uterwijck    110. 

Utrecht    436. 

Uuiter Espel    736. 

Vecht, de    642. 

Veenepoorte    325, 447, 598. 

Veluwen    123, 487, 496, 505, 709. 

Vergulden Leeuw, in den  302. 

Vergulden Posthoorn,  huis het 152. 

Vischmerckt    319.332, 677. 

Vischpoorte    219, 319, 332, , 402. 

Visel, huis den   200. 

Vloetdijck    28. 

Vollenhoe    15, 117, 183, 669, 730, 741. 

Vorst, Ampte van   632. 

Vrieslant    436. 

Wachthuijs, het   219. 

Waegeningen    171. 

Waepen van Spaenien, het  238. 

Waermoes merckt    200, 208. 

Weeme, de    73, 74. 

Wesel     352. 

Wesepe    381. 

Westenholte    52. 

Wijhe     511. 

Wijttmen    479. 

Wilsum    237. 

Wiltvanck    538, 728, 743. 

Zedijck    53. 

Zwolle     330, 545, 643, 738. 

Zwolsche karspel   479. 

 

 

 

 

Index op instellingen. 

 

 

Apothequer    374. 

Armen Camer    559, 613. 

Armen weeshuis   236, 346. 

Armen, de ellendige   188. 

Armen, nootdrufftigen  615, 733. 

Backhuijs en oven   613. 

Bancke van Justitie   531. 
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Beijer, woning van den  495, 533. 

Belt, den    501, 623. 

Blaesersampt    318. 

Boije, Stadts    567, 570. 

Boodeampt    610. 

Bovenkercke    165, 207, 238, 263, 362, 395, 449, 577, 592. 

Bovenschoele    165. 

Bovenuuirwerck   112, 727. 

Broeckampt    434. 

Broeder Espel    189. 

Broederclooster   243. 

Broederkercke    30, 71, 138. 

Broederuuirwerck   112. 

Brouhuis.    316. 

Brouwerie    88, 105, 205, 224, 384, 413, 492. 

Buijten Toorn    155. 

Buijtenkercke    72, 78, 83, 155, 164, 318, 426. 

Buijtenschoele   164. 

Caegenschip    634, 699. 

Calck oven    386. 

Calckbranden    386. 

Christelike vertrostinge  291. 

Cloester, Agneten   101, 183, 250. 

Clooster, Brigitten   253. 

Constapelschap   670. 

Convent op den Oort   251, 551. 

Convent toe Brunnepe  211. 

Corps deguarde   345. 

Drosten Scherfs behuisinge  192. 

Ensinger schuijte   491. 

Fortificatie wercken   558. 

Gasthuijs kercke   381. 

Gasthuis, H. Giesten   206, 315, 523, 524, 642. 

Gasthuis, St. Geertruiden  295, 382, 637. 

Gasthuisen, de    589, 635. 

Gereformeerde kercke  381. 

Gerichts bancke   333. 

Gevanckenisse   322, 450, 492. 

Gheesteskercke   602. 

Gilde, Corvenmaeckers  586. 

Gilde, Droochscheerders  228. 

Gilde, Kleermaeckers   228, 606. 

Gilde, Schilders   79. 

Gilde, Smedes    582. 

Gilde, Steenhouwers   337, 351. 

H. Gheestes kercke   691. 

Hoeffschmitschap   262. 

Hoogen Bancke   151. 

Houdtkolendraegerschap  240. 

IJckmeesterschap   664. 
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Kercke van Blanckenham  116. 

Kercke van Dalfzum   281. 

Kercke van Grolle   389. 

Kercke van Wilsum   237. 

Kercke, St. Nicolaes   231. 

Kerckhoff, het    602. 

Laeckenmaeckerie   737. 

Latiensche schole   503, 605. 

Lombaert    492, 569. 

Maeckelers ampt   2. 

Marckmeester ampt   24. 

Meulen    11, 607. 

Meulen, coren    386. 

Nije Provenars huijs   227. 

Pilotschap    64, 244. 

Poortsluitersampt   313. 

Potgieterij    240. 

Provoostschap    495. 

Raedthuijs, het   319, 739. 

Reformeerde kercke   85. 

Regiments camer   345, 601. 

Rijxmunte, Stadts   536. 

Roeden Engel, huis den  28. 

Roedendraegerschap   473. 

Ruiterie, de    345. 

Schepenclocke   602. 

Schoecuijpen    233. 

Schoele    153. 

Schoele, Duitsche   289. 

Schoele, Fransche   289. 

Schoele, Latinsche   290. 

Schutmeisterschap   403. 

Secretarien    39. 

Sepijrschap    195. 

Sieckenhuijs, t’   107, 284, 497, 714. 

Sinodes    116. 

Smede colenmetersampt  403. 

Soudtsiederskeet   492. 

Stadthuis    332. 

Stadts kiste    451. 

Stadtsboode ampt   321. 

Stadtz stal    319, 332. 

Steenovens    83. 

Taffel van Leeninge   569. 

Teilings behuisinge   147. 

Timmermanschap   448. 

Timmerwerff    552, 570. 

Tremicker schepen   554.   

Trommeslagers ampt   51. 

Turfmetersampt   288, 376. 
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Uhrwercken, Stadts   486. 

Veer toe Sevelingen   286. 

Veerschuite    201, 357. 

Vendlijn    33, 66. 

Vischmerckt    332, 677. 

Visscherij de Campens Sanden 314. 

Visscherij de Weeme   73, 74, 266. 

Visscherij van de Pijper  268. 

Visscherij van den Graeve  307. 

Visscherij van het Nateers  267. 

Visscherij van het Noorderdiep 268. 

Visscherij    265. 

Vroemoedersampt   647. 

Wacht, de Stads   33, 584. 

Wachtersampt    157. 

Wachtmeesterschap   596, 716. 

Wage, de    597, 598. 

Watermolen    287. 

Weeshuijs, het Stadts   141, 452, 565, 614. 

Weeshuijs, het    37, 542, 553, 716. 

Weme thoem (toom)   74. 

Weme     381. 

Werckhuis, het   19, 96, 147, 170, 415, 535, 591, 599, 636, 637. 

Wesepe    381. 

 

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

Accisschrijver   259, 624. 

Administrateur  310. 

Alumnus   124, 619, 646. 

Amptsman   8. 

Apotheecquer   374. 

Armenbedienaer  238. 

Assaieur   536. 

Backer 13, 36, 77, 150, 152, 180, 205, 211, 214, 236, 279, 286, 299, 

305, 312, 367, 431, 452, 519, 522, 575, 708. 

Bagijne   109, 196. 

Bedienaer   258, 615, 733. 

Beelthouwer   337, 351, 457. 

Beeltsnijder   351. 

Beltvader   623. 

Biervoerder   714. 

Binnen moeder  96. 

Binnen vader   96, 236. 

Blaeser   318. 
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Boeckdrucker   152, 334. 

Boeckenschrijver  662. 

Boeckvercooper  124. 

Boelholder   652. 

Boode, Stadts   87, 220, 321, 341, 380, 436, 610, 666. 

Brootweger   367. 

Brouwer   2, 343, 715. 

Brugman   50. 

Buijtenluijden   13. 

Burgemeester   31 e.v. 

Caemener   7, e.v. 

Caerman   263. 

Capitein   66, 197, 487, 539, 555, 593, 645. 

Cellemonninck  557. 

Cipier    538. 

Cleermaecker   185, 435. 

Cnopmaecker   57. 

Coelsmitt   232. 

Coijer    344. 

Collecteur   312, 381, 404, 405, 449. 

Commandeur   487. 

Commissarien   8, 162. 

Confratres   317. 

Conrector   256, 257, 360. 

Constapel   92, 537, 544, 670, 636. 

Conventuale   133, 253, 438, 474. 

Corensetter   732. 

Corporaal   553. 

Corvenmaecker  586. 

Coster    606. 

Cuiper    231. 

Curateur   35 e.v. 

Dachhuirder   534, 688. 

Dijckebierdraeger  631. 

Dijckgraef   642. 

Dijckgreve   113, 249, 638. 

Doctoris   115, 310, 374, 685, 692. 

Dominé 48, 108, 317, 362, 407, 421, 428, 401, 478, 494, 506, 529, 585, 

601, 621, 643, 646, 651, 655, 728, 730, 731. 

Dootgraver   226, 263, 467, 648. 

Drapenier   191, 292, 521, 540, 639, 735, 737. 

Dunnebiervoeder  36. 

Gerichtsdinaer   57, 82, 126, 127, 134, 145, 149, 191, 569, 574. 

Gildebroeder   228, 367, 439, 582, 586, 737. 

Gildemeester   228, 439, 582, 681, 737. 

Glaesemaecker  137, 281. 

Goudsmid   240. 

Harbargier   122. 

Havemeester   587. 

Heimraed   642, 638. 
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Hoeffschmit   262. 

Holtsaeger   319, 559. 

Hooftluijden 151, 157, 189, 199, 201, 209, 432, 512, 531, 532, 569, 678, 717, 

732. 

Hoornblaser   548. 

Houdtkolendraeger  240. 

IJckmeester   664. 

Juffer    14, 91, 197, 232, 241, 388, 409, 440, 474, 479, 672, 682. 

Juncker 15, 42, 45, 137, 159, 215, 250, 300, 307, 326, 388, 409, 440, 

458, 372, 492, 493, 505, 672, 682, 718, 741. 

Keetman 492. 

Kerckmeester   72, 83, 486. 

Kistemaecker   179, 184, 260, 311, 465, 601, 706. 

Kleermaecker knechtken 169. 

Kleermaecker   228, 606. 

Knecht    415. 

Krijchsman   122. 

Licentiaet   117, 251, 409, 414, 684. 

Lijnnenwever   47, 86, 315, 687. 

Luchtemaecker  186. 

Luitenant   159, 501, 623. 

Maeckeler   2. 

Magistraet   8, e.v. 

Maioer    504, 487, 596, 661, 664, 680, 689, 734. 

Marckmeester   24, 62, 491. 

Matresse, Stadts  724, 742. 

Mattemaecker   450. 

Meester   346. 

Meijer 53, 57, 100, 134, 148, 273, 276, 277, 295, 336, 344, 397, 406, 

437, 442, 443, 444, 490, 502, 505, 525, 527, 627, 669, 709, 741. 

Meijerluiden   204. 

Meijerman   365, 526, 526. 

Mennist   85. 

Messemaecker  635, 657. 

Metzeler   294, 676. 

Militair   201, 388. 

Mollenaer   11, 386, 607. 

Monnick   246. 

Muntengeselle   141. 

Muntmeester   304. 

Officier   439. 

Opsiender   236. 

Organist   145, 592, 691, 710. 

Orgelblaser   4. 

Orgelmaecker   207, 449. 

Orgelwerker   71. 

Overhofftman   549. 

Pachter   365. 

Pannebacker   244. 

Pilotsman   64, 244, 634. 
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Poortschriver   447. 

Poortsluiter   313. 

Potgieter   240. 

Pottebacker   230. 

Praeceptor   503. 

Predicant 22, 163, 317, 379, 387, 390, 428, 477, 494, 509, 510, 643, 668, 

683. 

Procureur   251. 

Proevener   206. 

Provisoer   37, 83, 295, 615. 

Provoost   463, 482, 495, 530. 

Raedemaecker   378, 459. 

Rector    153, 290, 503 

Relaxeren   322. 

Rentemeijster   92. 

Roedendraeger  146, 190, 194, 195, 242, 473, 606. 

Ruiter    335, 371, 439, 644. 

Sadelmaker   697. 

Sargant   487. 

Scheepstimmerman  552, 570. 

Scherprichter   425. 

Schilder   79, 136, 338, 488, 561, 594, 641. 

Schipper   24, 44, 111, 333, 480, 563, 580, 729. 

Schoenmaecker  152, 681 

Scholte   308, 412, 545, 593. 

Schoolmeester 81, 98, 235, 257, 290, 329, 400, 401, 405, 411, 513, 601, 636, 

674. 

Schriver   219. 

Schultens   296, 511, 551, 555. 

Schutmeister   403. 

Secretarius   249, 285, 297, 333. 515, 531, 663. 

Seilemaecker   283. 

Sepijr    195. 

Sieckentrooster  556. 

Sijde laeckencoper  350. 

Slachter   150, 198, 264. 

Sloetemaker   29. 

Smede colenmeter  403. 

Smit, Stadts   512, 532, 652. 

Snijder    3, 198, 236, 604. 

Soldaet   335, 368, 439. 

Soudtsieder   492. 

Speldemaecker  240, 320. 

Steenhouwer   337, 564. 

Student   656. 

Timmerman   7, 38, 65, 70, 93, 154, 238, 297, 448, 459, 588. 

Tollenaer   580. 

Trommeslager   51, 66, 217, 704. 

Tromslager   33. 

Turffdraeger   242, 403, 533, 584. 
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Turffmeter   288, 376. 

Turffwacht   403. 

Uuirwercker   112. 

Veerman   286 

Veerschipper   203, 570, 593. 

Vendrich   125. 

Verwalter   741. 

Vischer   73, 74, 75, 265, 266, 267, 268, 422, 548, 554, 583. 

Voerleser   395. 

Voerluiden   330. 

Voerman   166, 330. 

Vroemoeder   1, 306, 599, 647. 

Wachter   157. 

Wachtmeester   205, 232, 596. 

Waechener   330. 

Waeckclockenluider  218. 

Weesmeester   618, 716. 

Weesvaeder   716. 

Werckbaas   396. 

Wieldreijer   135. 

Wielmaecker   135, 344. 

Wijsemoeder (vroedvrouw) 145, 149. 

Zweertveger   179. 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

Abucieren   - Vergissen. 

Accis    - Accijns. 

Actum in senatu ut supra - Behandeld in de raad als boven. 

Ad bursam   - Beurs. 

Ad lites   - Volgens de letter. 

Adharenten   - Aanhangende, aanhanger. 

Adieren   - Aanvaarden (een erfenis). 

Adjungeren   - Zich voegen bij, als helper toevoegen. 

Admitteren   - Toelaten; toegang verlenen. 

Affiren    - Handel, koopmanschap. 

Aliemeren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Alinge    - Gehele. 

Alumnus   - Student op kosten van de Stad. 

Amende   - Boete, straffe. 

Amplieren   - Aanvulling of verduidelijking van een vroegere 

     conclusie. 

Apatientie   - Mededogen. 

Apprehensie   - Gevangenneming, hechtenisse, vatten. 

Assaieur   - Keurmeester, rijkscontroleur van het gehalte van goud 
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     en zilver. 

Assigneren   - Schriftelijke aanwijzing ter betaling. 

Attestatie - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag, formele 

verklaring. 

Augmenteren   - Vergroten, vermeerderen. 

Avancement   - Voorschieten (van gelden). 

Becronen   - Bemoeien 

Bedbuijr   - Bed met toebehoren 

Besoigneren   - Arbeiden, werken, bezig zijn. 

Bestemoeder   - Grootmoeder. 

Bestevaeder   - Grootvader. 

Bisheer, Beesher  - Int bijzonder 

Blaedinge   - Opbrengst. 

Blanck, een   - Een stuiver. 

Boeije    - Werkplaats. 

Caegen,  - Type schip. 

Caemener   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Caepstock    - Soort takel.  

Calfateringe   - Het oplappen, knutselen. 

Calumnien   - Laster, lastering. 

Casfigeren   - Tuchtigen, kastijden. 

Casseren   - Vernietigen, ongeldig verklaren. 

Cautie    - Zekerheid. 

Caveren   - Borg blijven, aansprakelijk blijvende. 

Cederen   - Afstaan, overdragen. 

Cesseren   - Ophouden, een eind nemen, afstand doen,  

     vervallen. 

Coijer    - Kooiker, eendenkooi. 

Commisentie   - Erbarming, deernis. 

Commisseratie  - Erbarming, deernis. 

Competeren   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comporteren   - Gedragen. 

Comunentie   - Vermaning, waarschuwing. 

Concederen   - Toestaan, bewilligen, toegeven. 

Condemneren   - Veroordeling, afkeuring. 

Confirmeren   - Bevestigen. 

Conformite   - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid. 

Confratres   - Ambtgenoot, vakgenoot. 

Confuselick   - Verwarring. 

Consenteren   - Toestaan. 

Consideratien   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Consigneren   - In bewaring geven. 

Consipieren   - Aanschouwen, aanzien. 

Constapel   - Zorg dragen voor het geschut. 

Constrigeren   - Dwingen. 

Contemplationis Sionis - Beschouwing over Sion. 

Contenderen   - Tevredenstellen, genoegen doen. 

Contentement   - Tot tevredenheid. 

Contenteren   - Tot tevredenheid. 

Continugeren   - Betreffende.  
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Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig.   

Contraventeur   - Tegenstrever, overtreder. 

Conventuale   - Kloosterlinge. 

Coram    - In aanwezigheid van, ten overstaan van. 

Corn    - Koren. 

Cousin    - Neef of nicht 

Coustumen   - Gewoonterecht. 

Cremerie   - Handelswaar. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

Deboursieren   - Voorschieten, uitbetalen. 

Debijl    - Debiel 

Decisie   - Beslissing, besluit, rechterlijke uitspraak. 

Decreet   - Besluit, bevestiging. 

Decritieren   - Besluiten, bevestigen. 

Dediceren   - Vellen, vonnissen, beslechten. 

Deduceren   - Verklaren. 

Demnae   - Vervolgens. 

Denuncieren   - Aangeven. 

Dependieren   - Afhankelijkheid. 

Desenteren   - Verlaten. 

Desolate   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Devolveren   - Afwentelen, aan een ander bij erfrecht komende te  

     vervallen. 

Dilaeij    - Uitstellen, sleepende houden. 

Diminueren   - Verminderen. 

Disquteren   - Van gedachten wisselen. 

Dissipeerende   - Verstrooiende. 

Distraheren   - In het klein verkopen. 

Doeijts    - 8 duiten in een stuiver 

Doleance   - Beklagen, klachten. 

Dolierende   - Beklagende. 

Drapenier   - Lakenbereider. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Edick    - Azijn. 

Eheluiden   - Echtgenoten. 

Eheman   - Echtgenoot. 

Ehestand   - Huwen. 

El    - Oude lengtemaat waarvoor de menselijke onderarm de  

     grondslag vormde; thans alleen nog in de manufacturen- 

handel gebruikt en dan gesteld op 69 cm; ook de stok 

waaemee deze maat uitgemeten wordt. 

Evictie    - Gerechtelijke uitwinning, borgtocht, terugverkrijging. 

Ex commiseratione  - Met erbarming, deernis. 

Ex gratia   - Uit dankbaerheid. 

Excessive   - Bovenmatig, buitensporig. 

Exempel   - Voorbeeld; voorschrift; model. 

Exhiberen   - Overleggen, vertonen. 

Expiratie   - Aflopen, beëindigen. 

Extenderen   - Uittrekken, uitbreiden. 

Facto, de   - Feiten, daden, het gebeurde. 
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Faulte    - Gebrek aan beter. 

Fautores   - Begunstiger, weldoener. 

Favorabel   - Gunstig, ten voordeele van. 

Fideiuse   - Op vertrouwen berustend. 

Foeijges   - Fooi. 

Frequenteren   - Bewandelen. Bijwonen. 

Gagie    - Wedde, huurloon, huur, winst, bezolding. 

Gebeneficiert   - Begunstigd. 

Gecelebreerde   - Bevestigen, beklinken. 

Gecopuliert   - Getrouwt 

Gegraveert   - Bezwaard vinden. 

Geimpetreert   - Verwerven, verkrijgen. 

Geintituleert   - Naam noemen, benamen. 

Geiungeert   - Toegevoegd, opgelegd. 

Geprocreert   - Verwekken. 

Gesubleniert   - Bevorderd. 

Gevandet   - Geslagen, bevangen, bezocht. 

Golden pont Vlems  - Munt (zie pont groot, 6 gulden). 

Gratuiteit   - Belangloze vrijwilligheid. 

Gregorij   - 12 Maart. 

Gresen landes   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

     op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.  

Haerediteit   - Erfelijkheid. 

Hinc    - Hiervan. 

Impeschement   - Zonder de gebruikelijke voorschriften. 

Importuin   - Overlast, dwang. 

In tempore   - Op het juiste moment. 

Incarceratie   - Gevangenis 

Inhibitie   - Verhindering; remming; rechterlijk verbod tot voortgaan. 

Innocenten   - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 

Inquisitie   - Onderzoek. 

Insereren   - Inzetten, invoegen. 

Insolvent   - Onvermogend. 

Intercedeeren   - Bemiddelen. 

Interdictie   - Verbod. 

Interpoundigen  - Begunstigen. 

Interventie   - Tussenkomst. 

Intituleren   - Betitelen, de titel geven van -. 

Iusu Senatus scripsis  - Juridisch schrijver van de Raad. 

J:U:Lt.    - Juris utriusque licentiatus. 

Johannis   - 24 Juni. 

Keeren der straten  - Schoonhouden der straten 

Libro causarum  - Boek van zaken. 

Licentiaeticum  - Bezitten van een academische graad. 

Linderlijcke   - Ettelijke, verscheidene. 

Luchtemaecker  - Lantaarnopsteker 

Maechscheijdinge  - Boedelscheiding. 

Manderen   - Bevelen, bevel doen,  last geven. 

Manutenentie   - Overhandiging. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 
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Meenten, Stadts  - Stadsweiden. 

Mennisten   - Doopsgezinden; aanhangers van van Menni Simonz  

     (1496 – 1561). 

Mentioneren   - Melding maken van - , 

Michaelis   - St. Michiel, 20 September. 

Mijneren   - Pachten. 

Missive   - Brief, officieel schrijven. 

Molestreren   - Hinder, overlast, bedreiging. 

Momberen   - Voogden. 

Monterende   - Bedragende. 

Morgen landts   - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Notoire   - Kennelijk, kenbaar 

Obtineren   - Verkrijgen; de overhand behouden, winnen. 

Occuperen   - Als procureur voor iemand optreden. 

Oculare inspectie  - Zelf ondernomen onderzoek. 

Offereren   - Aanbieden, toedienen. 

Officium   - Ambten, dienstverlening, plichten. 

Olde schilden   - Gouden munten. 

Ostahie   - Pand, gijzeling. 

Paeye    - Betaling, termijn. 

Pane    - Boete 

Pardomeren   - Vergeven. 

Patrocineren   - Bescherming.  

Periculen   - Gevaarlijk, hachelijk. 

Persequeren   - Vervolgen. 

Persunsie   - Personen. 

Pestilentiale   - Pestziekte. 

Petri    - St. Petrus 22 Febr. Verpagting van erven. 

Petrij ad Catheram  - 21 Febr. dag voor St. Petrus. 

Pilot    - Loods. 

Plackengelt   - Belastinggeld. 

Ponderen   - Overwegen. 

Pont groot   - Bedrag van 6 gulden = 120 stuivers. 

Praeceptor   - Leermeester. 

Praefigeren   - Voorbestemmen, voorbepalen. 

Praesumeren   - Vermoeden, veronderstellen, aannemen. 

Praetentie   - Vordering. 

Preferieren   - Voordelen, meer achten, de voorkeur geven 

Pretenderen   - Beweren, voorwenden. 

Principael   - Lastgever, volmachtgever. 

Pro tempore   - Voor de tijd. 

Proevener   - Kost en inwoning in een gasthuis. 

Proponeren   - Voorstellende. 

Protaheren   - Door voorspraak en gunst vooruithelpen. 

Protectie   - Beschut, bescherming. 

Quote    - Aandeel. 

Rato caverende  - Toegewezen borgen. 

Recognocenten  - Erkenden. 

Recompens   - Vergoeding. 
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Recuperen   - Wederkrijging. 

Redresseren   - Herstel in de oude toestand, vergoeding, 

     verbetering. 

Refuge    - Wijkplaats. 

Regarde   - Ten verzoeke. 

Relaxatie   - Lossing, ontslaging, ontlossing, verbreiding. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 

Remarquable   - Opmerkelijk, merkwaardig. 

Remissie   - Vermindering, ontheffing. 

Remitteren   - Verminderen, ontheffen. 

Remonstreren   - Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn 

     beklag doen. 

Removeren   - Verwijderen, afzetten. 

Renuncieren   - Ontzegging. 

Resolveren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Retrangementen  - Verdedigingswerken 

Reverentelijk   - Eerbiediging. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Rigeur    - Strengheid. 

Roeden Rijnlandsch  - 16 voet. (Voet is 11 duim). 

Roedendraeger  - Stadsambtenaar. 

Roeijnge   - Rooiing. 

Rupture   - Breuk. 

Saeije    - Soort stof. 

Satisfactie   - Voldoening, naar tevredenheit. 

Schoeijens   - Schuin tegenover. 

Secours   - Steun, troost. 

Sepijr     - Cipier. 

Sequestro   - Bewaarder, van rechtswege aangesteld persoon. 

Serviteit   - Erfdienstbaarheid, zakelijke last die op de bezit- 

     ter van enig goed rust. 

Slach    - Strook smal land. 

Soeven van het bijster, die - Als een dijkvak of ander object door middel van  

     spasteking verlaten was of als er niemand was die  

erkende voor het onderhoud aansprakelijk te zijn, liet de 

dijkgraaf dat object op kosten van het waterschap op 

orde brengen. Vervolgens ging hij krachtens een vonnis 

van heemraden toe over dijkzevenen door middel van 

dagvaardingen op te roepen. Bij deze dijkzevenen ging 

het om de gebruikers van landerijen die verhoefslaagd 

(door het dijkbestuur bezwaard) waren met het 

onderhoud van zeven dijkvakken aan weerszijden van 

een ‘bijstere’ dijk. Van die zeven stukken dijk behoorden 
er gewoonlijk vier stroomopwaarts en drie 

stroomafwaarts van het “bijster” te liggen, maar niet 
noodzakelijk direct aangrenzend. Aan een eventuele 

”dijkzeven” werden bepaalde eisen gesteld, waardoor 
sommige van de in aanmerking komende personen 

moesten afvallen. Zo moest een dijkzeven te goeder 

naam en faam bekend staan en mocht geen belang 
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hebben bij de vraag op welke wijze de dijkgift 

plaatsvond. Anders mocht hij gewraakt worden en moest 

een ander in zijn plaats worden gesteld. 

Solagement   - Verlichting, troost 

Souffiserent   - Sufficiente. 

Stoeter    - 2 ½ stuiver. 

Stucke wijns   - Zeer groot vat. 

Studiorum fiorum causa - Vanwege de voortgang van zijn studie. 

Sub beneficio inventarii - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Sub cautione   - Onder vrijwaring en borgtocht. 

Submitteren   - Zich onderwerpen. 

Succederen   - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Sufficiente   - Toereikendheid. 

Sunsten   - En andere, anders. 

Superplus   - Overblijvende hoeveelheid, rest, restant. 

Supersederen   - Aflaten, nalaten. 

Supplicatie   - Smeekschrift, ootmoedig verzoek. 

Surrogeren   - In de plaatsstelling. 

Sustiniert   - Beweren, aanvoeren. 

Taecke wijns   - Bepaalde maat wijn, die verstrekt werd na het verrichten  

     van  van een bepaalde hoeveelheid werk, een taak. 

Theses    - Stelling, academisch proefschrift. 

Tijns    - Pacht, verplichting, schuld. 

Tremicker schepen  - Type schip dat alleen in Kampen voorkwam en gebruikt  

     werd voor verschillende doeleinden. 

Twelff rijder   - 12 munten van een rijder t.b.v. turf. Voormalig  

     muntstuk met een ruiter als beeldenaar o.a. in goud, maar  

     ook in zilver een z.g. ducaton. 

Vacerende   - Een ambt, post of betrekking openvallen. 

Valideren   - Als betaling toegekend worden.  

Vendlijn   - Vendel, een compagnie. 

Veralieneren   - Vervreemden. 

Verlempte   - Verlamde. 

Verwalter   - Administrateur, rentmeester, beheerder, bewindvoerder. 

Viaticum   - Reis of teerpenning. 

Vimmen holt   - Hoeveelheid van honderd (en vier bos toe, dus 104) 

of 120 bos: een vim stro, hout, rijzen, rogge; een halve ; - 

vim; - dikke of grote vim, 156 bossen. 

Vischmerckt lopen  - Publieke doorgangen op de vismarkt tussen de  

     viskramen. 

Visel     - Vijzel. 

Vluis    - Gewas. 

Vredinge   - Erfafscheiding. 

Waermoesmerckt  - Groentenmarkt. 

Weme    - Pastorie. 

Winckelhoecx   - Haaks. 

Zweertveger   - Wapensmid. 
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