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Apostillen van Campen en haar Jurisdictie. 1624-1809. 

 

 
Deel 26 C.    6 Mrt. 1639 – 9 Okt. 1646.  Inv. nr. O.A. 193. 

 

 

 

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 

Gelderen, 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 



Pagina 6 van 152 

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. 193. 1639 – 1646.  

 

 

1. Den 6
de

 Martij Anno 1639, fol.1. 

Opte requeste van Jacob Egberts ende Derck Sweerts te kennen gevende datz sije als 

geauthoriseerde momberen ande den onmundigen soene van Mr. Lambert Albertz, Gerrit 

Lamberts genaemt geprocreert bij Henrickigen Sweertsen, hertrouwt zijnde an Jurrien 

Hermens van Bevergeerde drapenier als stijffvader aver de gemelte Gerrit Lamberts welcker 

gestalt sije als momberen geene sagen haer gemelte haer plechtkijndt een bequaem 

handtwerck nae sijn gesijntheit moechte leren dat de plijchvader mocht tho gestaen ende van 

den tijt van drije jaeren geaccordiert moecht worden des jaers vijfftich carels gulden rente van 

alsulcke duisent gulden als desselven haer plechkijndt van sijn bestevaeder Mr. Albert Gerritz 

gelegatiert ende gegeven sijnnen 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren supplianten volgents haer versuick tot 

bevorderinge van haer plechkijndt vande erffhuise, hem van zijn bestevaeder angecomen des 

tijt van drije jaeren, jaerlix te lichten vijfftich carels gulden van de opcompsten, sonder meher

  . 

 

2. Eodem [6 Martij 1639], fol.1. 

Opte requeste van Trijne Peters remonstrerende ende tho kennen gevende dat zije met een 

bedroft accident van den Heere besocht is twelcke haer nijet te genesen is, ende haer soentgen 

durch die pest in sijn mont, soe gevant is, dat het ter nauernoot een vijnger tuschen zijn tanden 

can gecrijge ende daertho weiynich middelen heft omb haer ende het kyndt tho onderholden, 

versuickende oetmoedelijcken tot haer onderholt met een jaerlix tractement versiehen te 

muegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met twijntich carelsgulden 

eens van de E: Camener Ernst van der Kuerbeecke vant sijne geestlijcke Camer van den jaere 

1638 tho ontfangen ende tho bethalen 

 

 

3. Den 21
ste

 Aprilis Anno 1639, fol.1vo. 

Opte requeste van Joncker Gerhart Vaecht, remonstrerende, hoe dat die heer Dijckgreve ende 

heemraeden van Mastebroeck sijn Ed: toegestaen hebben, dat hij soude moegen verleggen den 

wech bij langes sijne havesate toe, Oisterholt liggende, versoeckende, dewijle een Achtbaeren 

Magistraet mede daeraen gerechticheit toebehoiren dat haer Achtbaerheden geliven te 

consenteren, dat suppliant den gemelden wech, over sijn angelegen landt recht toe off ende 

aen moege leggen ende maecken, alsoe dat de selve is massijf ende suffisant. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren in dit des suppliants versoeck, soe veele 

haer Achtbaerheden t’ selve aengaet; mits dat den wech boven, op sijn kruin sal houden de 

breete van twee roeden, ende sal de olde wech bliven liggen ende soe lange gebruickt worden 

tot dat den niuwen wech bequaem sal wesen, om te connen bevaren worden. 

 

 

4. Eodem [21 Aprilis 1639], fol.2. 

Opt’ versoeck van Burgemeester Steenberch, hebben Schepenen ende Raedt sijn  

E: geconsenteert dat sijn E: sijn tuin staende een weinich inwaerts, op sijn landt toe Oisterholt 

gelegen, sal gelijckx de tuinen ten beijden sijden, van sijn tuin staende, moegen uuit setten, 

om met de andere tuinen te responderen. 
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5. Eodem [21 Aprilis 1639], fol.2. 

Opte requeste van Hans Henricks Kuil uijt het lant van Brunswijck te Dedenburch  

versuickende met deses Stadt loffelijcke cleijne buirschap versiehen tho worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant deser Stadtz Burge te 

muegen worden bethalende die gerechticheit tot het winnen derselver staende, ende commen 

daerop bij den heeren Burgemeesteren ende Cameners inder tijt, mitz nochtans dat suppliant 

geholden sal wesen voor den tijt dat den Nije Burgers tho compstige jaere anno 1640, 

affgelesen sullen worden, behoirlicke attestatie van dat hij eerst ende recht van vroeme 

olderen  geboeren ende heergecomen zijn. 

 

 

6. Den 26 Aprilis 1639, fol.2vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de weduwe vande overleeden buijten dootgraever begunstiget 

met acht golt gulden, te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande heer Camener 

Cuerbeecke. 

 

 

7. Den 21
ste

 Maij Anno 1639, fol.2vo. 

Opte requeste van Henrick Coeps, Aert Jans, Lambert Steventsen, Jan Jans, Goert Roelofsen 

ende Heijmen Gerritsen, allen ingesetenen van Camperveen dolerende, dat haer veele lasten 

ende swaricheijden aenkomen, dat haer niet doenelijck is veel meerder te draegen, ende 

dat sije supplianten aengaende den dijck wel alles wilden doen, dat moegelijck is, ende een 

Achtbaeren Magistraet daerinne te gehoorsamen, allene hebben supplianten geen gereetschap, 

oock geen weijde voor de peerden dair bij de handt biddende en versoeckende, dat een 

Achtbaere Magistraet gelive te verstaen ende haer suplianten te vilwaren, om voir en seecker 

penninck te accorderen, die suppliant respectivelijck annemen sullen, ende daer voir instaen 

om geletieert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authoriseren  ende lasten, den heer Dijckgreve van 

Campervene, om den Enckerdijck off durch de huijsluijden van Campervene te doen maecken 

ofte tot haren laste deselve te doen besteden, daer mede geen swaricheit daer van mochte 

comen te ontstaen. 

 

 

8. Martis (Dinsdag) den 24
ste

 Junij Anno 1639, fol.3. 

Opt versuick van Otto Jansen Brouwer, wegen die averweginge aver den Stadtlant soe Jan 

Dries in huijre heft aldernaest zijn lant gelegen. 

Was geapost:  Hebben Schepenen ende Raedt hem voor dese eene reijse vergunt zijn hoije 

ende saetgewassen, aver des voorschreven Stadtz lant nae Graffhorst, an tho meugen 

vuitwegen, maer wort nijet verstaen eenige mess ofte anders daer aver in sijn landt tho 

muegen doen vueren. 

 

 

9. Den 6 Julij Anno 1639, fol.3. 

Hebben Schepenen ende Raedt, Dr. Mullerio wegen sijn opbrecken ende herwaerts comen  

begunstiget met t’ achentich carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer van den  

E: Cuerbeecke te ontfangen. 
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10. Den 9 Julij Anno 1639, fol.3vo. 

Opte requeste van Mr. Hans Witte, versoeckende dat Jurrien Lucas moege belastet worden,  

wederom wech te brengen, alsodanigen stall, als een Achtbaeren Magistraet hem Jurrien 

Lucas geaccordeert hebben neffens suppliants woeninge te timmeren, doch de france ruijters 

alhijr in garnisoen lagen, als streckende niet allene tot betimmeren van suppliants dree glasen 

vinsteren maer oock tot ontciringe van des Stadt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt het rapport van de heeren hoeftluijden hijr op verstaen 

hebbende, vernemen wel dat dese stall tot ontciringe van dese Stadt is streckende, doch wort 

deselve tot naeder ordre, aldair geleeden, mets dat Jurrien Lucas inmiddels geholden sal 

wesen de voirschreven stall te verbeteren. 

 

 

11. Den leesten (31) Julij Anno 1639, fol.3vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Dr. Joannem Mulerium eens extraordinaris begunstiget met  

vijff en twintich carels gulden uuitte Camer van de Ecclesiastique goederen van den E: Erenst  

van der Cuerbeecke te ontfangen, ende sal voirts dan sijn eerste quartael van sijn tractement 

toecomende Michaelis is verschenen wesen ende soe vervolgens gelijck bij de meestens 

andere ontfangen wort bij sijn E: oock genoten te worden. 

 

 

12. Den 6 Augusti 1639, fol.4. 

Hebben Schepenen ende Raedt, de weduwe van Meinerdo Goijkero in haeren tegenwoordige 

staet begunstiget met vijff en twintich golt gulden, die sij sall hebben te ontfangen uijtte 

Ecclesiastique Camer vande E: Cuerbeecke te weeten d’ eene ende eerste tegenwoordich en  

d’ ander op Martini. 

 

 

13. Eodem [6 Augusti 1639, fol.4. 

Opte requeste van Trine Peters versoeckende jaerelijcks huijshuijre ten respecte van harer twe 

overleedenen kints kinderen, waer van het eene is creupel ende lam. 

Was geapost:  Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt ordonneren de E: Dirck Engberts 

Biscop als ontfanger van de Ecclesiastique goederen te betaelen, aen Trijne Peters de somma 

van thijn goltgulden. 

 

 

14. Den 15 Augusti 1639, fol.4vo. 

Opte requeste van Femmegien Cornelijsen verseuckende dat haer tot onderholdinge van haer 

zaelige susters kint mochte toegestaen en gegeven worden alsodane 14 weecken cost 

penningen ende onderholt, als sij aent selve ten achteren is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren, dat den Ontfanger Biscop de 

gepraetendeerde onbetaelde veertien weecken aen suppliante sal betaelen. 

 

 

15. Den 16 August 1639, fol.4vo. 

Opte requeste van Jan Janssen schoemaecker versoeckende, ten respecte sijn gehuijrde landt 

om den Soemer dijck extraordinaris an den dijck was vergraeven en daer aen gebracht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonnere dat de heeren Cameners sullen inspectie 

nemen. Om naerderhant aen haer Ed. raport te doen. 
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16. Den 17 Septembris 1639, fol.5. 

Hebben Schepenen ende Raedt Antonijs Calffsbeeck sijn jaerlijx tractament als francoise  

schoolmeester om consideratien met eene somme van vijfftich carels gulden jaerlijcks 

verbeetert, waer van het eerste halff jaer op aenstaende Michaelis verscheenen ende betaelt 

sall worden. 

 

 

17. Eodem [17 Septembris 1639], fol.5. 

Opte requeste van Fijtgen Melchiors naegelaeten weduwe van zaeliger Roebert Wesselts, dat 

sij vermits sij naergeholden heeft drie kinderen, daervan het eerste is omtrent 4 jaeren, en het 

jongste 18 weecken naer des vaders doot ter werelt gecoemen, en met die selve sonder mans 

winst qualijck can doorcoemen, voer sulx een jaerlijcks subsidie versoeckende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante uijt commiseratie, ende ten 

respecte van hare vaderloose kinderen met vijff en twintich carels gulden eens, die sij sall 

heben te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande Camener Cuerbeecke. 

 

 

18. Den 15 Septembris 1639, fol.5vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Dirck Groen en sijn huijsvrou wegen haren hoogen 

ouderdoom en notoiren ermoedt begunstiget met thien carels gulden eens, die sij sullen 

hebben te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Camener Cuerbeecke. 

 

 

19. Den 16 7b. (Septembris) 1639, fol.5vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt de gemeente van Gramsbergen, tot opbouwinge van haere 

kercke vereert veertich carels gulden. 

 

 

20. Den 5 Octobris anno 1639, fol.5vo. 

Opte requeste van de wesemeesteren, versoeckende dat haer tot de oncosten, tot ge(n)esinge 

van seecker weese kijndt van lasarie aengewent, eetwes mochte te goede coemen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneeren dat den ontfanger Bisschop, de helffte 

vande oncosten neffens hijer bijgaende reeckeninge, ter somma van ses en vijfftich carels 

gulden, 6 stuijver uuijt de Camer vande E: Kuerbeecke sal betaelen. 

 

 

21. Den xj (11) Octobris Anno 1639, fol.6. 

Opte requeste vande Ed. David Japijn geweesene eheman van zaelige Joffer Johanna Ronnes, 

versucken tot momberen aver zijne twije minderjarige dochterkens met naemen Johana ende 

Maria Japijns, bij zijn huisfrouwe Joffer Johanna Roemers zaeliger in echtschap geprocreert, 

den E: Johan Japijn ende den E: Johan Japijn ende den Ed. Johan Hoff secretaris. Ende dat 

desem volgentz die E: Steven de L’ Espiere mede moest geauthorisiert worden, omb die 

erffscheijdinge de voorschreven kynderen groot moederlicke zalige Joffer Johanna Seulins 

erffhuise bij tho woenen.Ende dat hem suppliant tot zijne voorschreven twije onmundige 

dochterkens, mundigen jaeren toe, die jaerlixe opcompsten van de groot moederlicke erffhuise 

ende ansterff, tot verpleginge derselve zijne voorschreven twije dochterkens, moechten 

gevolgt ende tho gestaen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren den E: Johan Japijn ende den Ed. Johan 

Hoff secretaris tot momberen aver des E: suppliantz onmundige kijnderen bij zijn zaelige 

huijsfrouwe Joffer Johanna Romers in echtschap geprocreert: Ende desem volgents mede 
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authorisierende den E: Steven de Lespiere in plaetze van gedachte Secretario Hoff die 

erffscheidinge der goederen, bij den kijnderen grootmoeder Joffer Johanna Seulins wijlen  

Peter Roemers weduwe naegelaeten, bij tho woenen, belangende des suppliantz vorder 

versuick, omb die jaerlixe opcompsten vande kijnderen grootmoederlijcken erffhuijse bij 

scheijdinge procedierende tot verpleeginge zijne twijer dochterkens, te moegen genieten  daer 

inne en can, voor ende aleheer voorschreven erffscheidinge sij geschiedt, niet gedisponeert 

worden 

 

 

22. Eodem [11 Octobris 1639], fol.6vo. 

Opte requeste van Geerloff Mauritz hem gedraegende als geordineerde opsiener van desen 

Stadtz jacht versuickende ten respecte van dien, ene discreet tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, voor sijne gedaene ende 

alnoch toe Leijtene diensten soe wegen die op sicht opte jacht als anders, voor deselve dienst 

jaerlix  vijff en twintich  carels gulden voor dit tegenwoordige jaer xvi C (1600) negen en 

dertich van desen Stadtz Caemeners ende rentmeesters deses jaers voorschreven ende soe 

voortz jaerlix toe ontfangen. Ende sal hem suppliant indese opsicht, als andere Stadtz saecken, 

daer inne hij henvorder gebruickt sal muegen worden, wat civiler ende neerstige competieren 

ende instellen. 

 

 

23. Den lesten (31) Octobris Anno 1639, fol.6vo. 

Opte requeste van Hermen Wijbrantz versuckende tot behoeff van zijnen nootdruft met een 

behulplicke jaerlixe mildenheit geadsisteert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten, omb goede consideratien, uuit 

commiseratie vierthijen goltgulden eens, toe ontfangen uuit die geestlicke Camer van den  

E: Ernst van der Kuerbeecke. 

 

 

24. Den 14 Novemb(ris) 1639, fol.7. 

Hebben Schepenen ende Raedt opte requeste van Egbert Toenis slotemaecker den selven 

uuitte Camer der Ecclesiastique goederen van den E: Reijner Henricks begunstiget met 

vijfthijn goltgulden eens. 

 

 

25. Eodem [14Novembris 1639], fol.7. 

Opte requeste van Johan Peters sleper tkennen gevende dat hij vermitz geledene schaden van 

versterff zijner peerden ende coebesten in sijn middelen verswackt is, an de rentmeester  

Dirck Enberts ten behoeve van de geesltlijckheit versuickende gratie ofte dat het opthuijre, 

van weeckelijcken een halve goltgulden te bethalen moecht gestelt worden. 

Was geapost:  Gebleeken zijnde, dat suppliant in den tijt van ses weeken uttbethalen eene 

maent, die helft betalt te hebben wort hem die reste geremitteert. 

 

 

26. Den 26 Novembris 1639, fol.7. 

Opte requeste van Jan van Uttert, versoeckende een jaerlicx stopendium tot voirtsettinge van 

sijn soens Henricus Joannis studia. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot sijns soens Henricus 

Joannis studia met vijff en twintich goltgulden des jars in twee termijnen als Paesschen ende 
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Michaelis uuit desen Stadts Ecclesiastique Camer te ontfangen; waervan het eerste termijn 

toecomende Paesschen sal verschenen wesen. 

 

27. Den 26
ste

 Novembris 1639, fol.7vo. 

Opte requeste van Gerrijt van Potegom vesoeckende vermits sijne lives swackheijt dat sijn  

ordinaris alimentatie mochte eenichsints vermeerdert worden. 

Was geapost:  Suppliant wort sijn iaerlijcks pensioen van Schepen ende Raedt geaugmenteert 

met vijfftich carels gulden, waer van het eerste termijn op Carsmisse vervallen sal wesen. 

 

 

28. Den 1 Decembris 1639, fol.7vo. 

Is Joest van Saijn schoolmeester in de Bovenkercke, van Schepenen ende Raedt varmits sijne 

geringe verdiensten begunstiget met thijn goltgulden eens, die hij sall hebben te genieten 

uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Ernst van der Cuerbeecke, en is volgents sijn ordinaris 

tractament van vijff en twintich carels gulden jaerlicks geaugmenteert tot vijff en twintich 

goltgulden waer van het eerste termijn op Paesschen 1640 verschenen sal wesen. 

 

 

29. Den 11 Decemb(ris) Anno 1639, fol.8. 

Opte requeste van Hans Berents drapenier, versoeckende een jaerlickse subsidium, wegen sijn 

soberen staet, in sijn hoogen olderdoem. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant eens met thijn dalers eens 

uuit de Camer vande Ecclesiastique goederen vande E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

30. Den 11 Januarij Anno 1640, fol.8. 

Opte requeste van Trude Gerrits weduwe van zaelige Peter Stuve versoeckende een subsidium 

in haren soberen staet. 

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

uuitte Camer vande Ecclesiastique goederen van den E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

31. Den 28 Januarij Anno 1640, fol.8. 

Opte requeste van Bartelt Jans Twente en Dubbelt Bartels Twente momberen over zaeliger 

Evert Jans Twenten dree kinderen mit namen Hendrick nu 25 jaren, Nelleken 23 jaren ende 

Grietgen Everts 20 jaren olt, versoeckende te moegen vercoopen seecker gedeelte van een 

erve landes opt’ landt van Vollenhoe inde Leeuwte gelegen, soe voir den kinderen portie 

dermaten beswaert is boven de daegelickse ongelden datter al heel weinich off geen genot van 

en compt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren in supplianten haer verseuck. 

 

 

32. Eodem die [28 Januarij 1640], fol.8vo. 

Opt’ requeste van Mr. Cornelis Besselse, versoeckende dat hem suppliant, voor sijnen dienst 

van voorsinger iets mochte toegelecht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant mit thijn goltguldens eens, 

vanden E: Reijner Hendricksen wegen de geestelicke caemer t’ ontfangen actum Campen als 

boven. 
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33. Den 11 Februarij Anno 1640, fol.8vo. 

Opte requeste van Henrick Jans ende Anneken Jans olderlose naegelatene kinderen van 

zaelige Jan Arentsen Luiter versoeckende, dat Jan Roericks ende Jan Jorriens Backer tot   

hare momberen moege worden geauthoriseert ende in hare anstaende scheidinge bijwoenen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authoriseren Jan Roericks ende Jan Jorriens Backer tot 

momberen, over dese hijrinne verhaelde olderloose kinderen om haer in dese hijrinne 

verhaelde scheidinge ende deelinge te assisteren ende bij te woenen. 

 

 

34. Eodem die [11 Februarij 1640], fol.9. 

Op de requeste van Cornelissien Toenijs haer met vischwerck en andere neeringe buijten de 

Vispoorte erneerende, en versoecken dat haere boeije, gelijck andere sonder pacht te moegen 

gebruijcken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante haere boeije gratis te moegen 

gebruijcken, mits  dieselve naer behooren onderhoudenende. 

 

 

35. Eodem die [11 Februarij 1640], fol.9. 

Opt’ verseuck vande weduwe van Peter Carsten, hebben Schepenen ende Raedt geduirende 

hare loopende huijren, haer jaerlijcks daeraen geremitteert sestich carels gulden waer van het 

eerste jaer remissie bij haer sal genoten worden inde Camer de anno 1638. 

 

 

36. Den 15 Februarij Anno 1640, fol.9. 

Hebben Schepenen ende Raedt, uuit commisseratie, de weduwe van zaeliger Drees 

Timmerman, uuit de Camer vande Ecclesiastique goederen, vande E: Reijner Henricks 

begunstiget met thijn goltgulden eens. 

 

 

37. Eodem die [15 Februarij 1640], fol.9. 

Opte requeste van Geert Geerts Smitt, versoeckende remissie van derthijnde halve goltgulden 

soe hij wegen verloopene landtpacht inde Camer van de E: Tengnegel de anno 1638 schuldich 

is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliant dese voirschreven derthijnde halve 

goltgulden. 

 

 

38. Den 16 Feb(ruarij) 1640, fol.9vo. 

Opt’ requeste van Jan Hermsen versoeckende, dat hem in sijn elendigen staet een troostelick 

behulp ter lieffde Godes mochte beweesen worden. 

Was geapost:  Burgemeesteren, Schepen ende Raedt, begunstigen suppliant mit ses carels 

gulden eens, om uuijt de Camer vande E: Burgemeester Reijner Hendricks te ontfangen. 

 

 

39. Eodem die [16 Februarij 1640], fol.9vo. 

Opde requeste van Egbert Toenijs versoeckende vermits sijnen seer ellendigen toestant des 

lichaems met een iaerlijcks subsidie te moegen begunstiget worden is die selve iaerlicks 

toegelecht twintich goltgulden, te verschijnen in twe termijnen als Paesschen en Michaelis, 

waer van op Paesschen het eerste verscheenen sal wesen. 
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40. Den 21 Februarij Anno 1640, fol.9vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ verseuck van Henrick Holt, Schultes van Hardenberch, 

hem vereert met een glas in sijn niuw gebouw. 

 

 

41. Den 22 Februarij 1640, fol.10. 

Opte requeste van Peter Kempe, versoeckende dat sijns soens Dirck Kempen iaerlijcks 

subsidium tot vorderinge van sijne studien wesende 25 goltgulden mochte werden 

vermeerdert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteeren suppliants soens iaerlijcks subsidium  tot 

vorderinge van sijne studien van 25 goltgulden tot vijfftich carels gulden, waer van op 

Paesschen het eerste termijn sal wesen vervallen. 

 

 

42. Eodem die [22 Februarij 1640], fol.10. 

Opte requeste van Roloff Dercksen Worst versuckende, dat hij die opcompsten der penningen 

genieten muege van der kijnder moeders klederen geprocedeert. 

Was geapost:  Schepen ende Raedt accordieren den suppliant, de opcompsten van zijne 

kijnderen penningen van haer zaelige moeders clederen ende cleijnodes geprocedeert den tijt 

dat die kijnderen bij hem tot zijnen laste  sijn zal hebben te genieten. 

 

 

43. Den 27 Februarij Anno 1640, fol.10. 

Opte requeste van Alert Reutgers ende Cornelis Henricks medemomberen over zaeliger 

Lijfert Lijferts Brouwers naegelatene dochterken, versoeckende dat des voirschreven 

dochterkens oom ende moeije daertoe moegen gehouden worden om aen haren handen de 

boecken ende penningen  gelevert te worden, als mede dat het voirschreven dochterken op een 

bequame plaetse moege bestedet worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt aengehoirt hebbende de iterative doleancen vande 

respective medemomberen, ordonneren in desen dat Albert Rijcksen ende sijn huijsvrouwe 

ande voirschreven medemomberen, in de tijt van acht daegen van huijden dato deses aff de 

boecken ende penningen bij zaeliger Lijfert Lijferts Brouwer ende sijn huisvrouwe 

naegelaten, sullen ter hande stellen, ende dat de penningen, ten meesten profijt van haer plech 

dochterken sullen geemploieert ende angelecht worden. Ende sal oock mede hij Albert Rijcks 

en sijn huisvrouwe, het voirschreven plech dochterken inde voirschreven tijt van acht daegen, 

de medemomberen laten volgen, om op eene bequame plaetse bestadet te worden, ende dat 

alles bij de pene van vijff en twintich goltgulden waervoir hij Albert Rijcks ende sijn 

huisvrouwe ingbrecke vant geene verschenen is verblivende dat elijcken tot profijt van den 

nootdruftigen armen sullen geexecuteert worden. 

 

 

44. Den 3 Martij 1640, fol.11. 

Op de requeste van Albert Rijxen aengehijlickte oom ende mede momber over Femmegien 

Lijfferts versoeckende dat de voorschreven Femmegien voor een tijt lang bij hem ende sijne 

huijsvrou in haers ouderlijcke huijs moege verblijven, ende dat alle requesten bij de mede 

momberen wordende overgelevert, hem in handen worden gestelt, tot vermeerderinge van 

meerder onheijls, wanneer de momberen alte extreme middelen gebruijcken. 
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Was geapost:  Suppliant sall hem hebben te reguleeren naer het decreet, hem den 27 februarij 

van Schepenen ende Raedt affgegeven, ende door den Gerichts dinaer voorgeleesen, off haer 

Achtbaerheden gedencken dieselve daetelijck en stricktelijck te doen executeeren. 

 

 

45. Eodem die [3 Martij 1640], fol.11. 

Op de requeste van Jan van der Hoeve ende sijn huijsvrouwe, versoeckende dat mijn heren 

wilde gelieven haer te begunstigen mit een cleijn subside tot huijs huijr. 

Was geapost:  Burgemeestere, Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant mit twintich 

goltgulden eens, tot de huijshuijre van Langenburch, om uuijt het overschot vande  

E: Caemener Reijnder Hendricksen t’ ontfangen. 

 

 

46. Den 5 Martij Anno 1640, fol.11vo. 

Opte requeste van Claes Jans versuickende consent omb schoelen int Buiten quartijer te 

moegen holden ende hem nedertsetten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant, omb int Buijten quartier op 

d’ eene ofte andere plaetze tot institutie vande jonge juecht, hem te muegen nedersetten omb 

schoel tho holden, sonder nochtans eenich tractement vande Stadt te genieten. 

 

 

47. Den 17 Martij 1640, fol.11vo. 

Op de requeste van Toenijs Jochems in Drenten en Albert Jacobs op de Suijder Weert 

momberen over Grietgen Tijssen, dochter van Tijs Dirx aende Swartendijcker sluijse, 

versoeckende consent om seecker portie landes inde Cuijnre geleegen en met anderen gemeen 

waer van iaerelijcks is coemen 9 off 10 gulden vrij gelt mede te moegen vercoopen om de 

penningen daervan van procedeerende tot proffijt des kinders op interesse te leggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteeren dat Supplianten hares pleechkindes portie 

inde aendeel aen het lant mede sullen moegen vercoopen, en de penningen op behoorlijcke 

interesse leggen. 

 

 

48. Den 21 Martij Anno 1640, fol.12. 

Hebben Schepenen ende Raedt de zaelige buiten dootgravers weduwe, eens begunstiget met 

thijn carels gulden uuit het averschott van de Ecclesiastique Camer van den E: Reijner 

Henricks. 

 

 

49. Den 25 Martij Anno 1640, fol.12. 

Opte requeste van den Licentiaet Henrick Crachtsen Stuirman ingeseten deser Stadt, 

remonstreerende, hoe dat Jan Dominicus Brouwer hem suppliant int’ Oldebroeck gearresteert 

heeft, om condtschap der waerheit te geven, versoeckende, dat hem mochte gelastet worden, 

het arrest voirschreven te verlaten, ende suppliant daer van cost ende schadeloes te ontslaen. 

Was geapost:  Alsoe dit arrest is strijdende tegens deser Stadts plebisciten, soe claren hem 

Schepenen ende Raedt op veertich Stadt ponden, en ordonneren ende belasten haer 

Achtbaerheden hem Jan Dominicus het voirschreven arrest te verlaten ende suppliant daer van 

cost ende schadeloes  te doen ontslaen. 

 

 

50. Eodem die [25 Martij 1640], fol.12vo. 
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Opte requeste van de voirkinderen van Coendert Alberts Brouwer ende voirts de Eersaeme 

Arent Roelofs Nessinck ende Goessen Gerritsen hoedemaecker geauthoriseerde momberen 

over Coendert Coenderts naesoentien van gemelte Coendert Alberts ende Claesien Pauwels, 

beijde overleeden, versoeckende, dewijle haer de gelegentheit vant’ sterffhuijs niet bekent is, 

het sterffhuijs sub beneficio inventarij te moegen antasten ende eenige verderfflijcke  

goederen, ten meesten profijt vant’ sterffhuijs te vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat supplianten desen hijrinne 

verhaelden boedel, ten overstaen van eene deser Stadts Secretarien ende twee vande 

principaelste creditoren, sub beneficio inventarij sullen moegen aenveerden. Accorderende 

oock mede, dat de verderfflijcke waren ende goederen, ten meesten profijt vant’ sterffhuijs 

moegen vercoft worden. 

 

 

51. Den 29 April anno 1640, fol.13. 

Opte requeste (van) Ewolt Jurriensen, Wullewever versoeckende, dat hem ijets tot huijshuijre 

mochte ten vollensten gegeven worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant voor dit jaer eens tot huijshuijre, 

mit twaelff goltgulden om uuijt de Ecclesiastique Caemer vande E: Reijner Hendricks  

t’ ontfangen. 

 

 

52. Den 2 Maij Anno 1640, fol.13. 

Schepenen ende Raedt hebben doen voirleesen, seecker formulier van briven, nae de welcke 

de Landtschap Drenthe eenige penningen van meininge is te negotieren, hebben Alert 

Reutgers ende Cornelis Henricks als momberen over zaeliger Lijfert Lijferts Brouwer, 

naegelatene dochter geaccordeert ende toegestaen, accorderen ende staen haer toe vermits 

desen dat bij aldien de briven sullen gegeven worden, gelijck het voirschreven formulier is 

medebrengen, dat alsdan die voirschreven momberen, de Landtschap Drenthe, van des 

voirschreven dochters penningen, de somme van dree duijsent carels gulden op interesse 

sullen moegen  laten toecomen. 

 

 

53. Den 5 Maij Anno 1640, fol.13vo. 

Opte requeste vande vrienden van zaelige Hubertus Fabricius gewesenen predicant tot Oenen, 

ende Anna Stephani eheluijden, versuickende over die naegelaetene kijnderen vande 

voorschreven eheluijden twije goede momberen t’weten Ds. Johannes Wilhelmi Weijndbeijl 

rector scolae ende Ds. Cornelius Petreus predicant gestelt ende geauthorisiert muegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren die persoenen in desen genoemineert 

ende voorgestelt tot momberen aver des voorschreven Huberti Fabricij naegelaetene kijnderen 

met naemen Anneken Catrina ende Elisabet Fabricij. 

 

 

54. Eodem die [5 Maij 1640], fol.13vo. 

Opte requeste van Mr. Hans Witte ende Johan Carsten, als momberen van zaelige Cornelis 

Leuse kijnderen met naemen Johan, Vrijdach, Vrouw, ende Berentgen Cornelis 

remonstrerende, hoe dat drije tot haere mundige jaeren sijn gecomen, versuickende dewelcke 

versuicken de administratie haere goederen soe bij de hant t’muegenen, welcke die 

mombaeren nijet ende connen doen, ten waere eene versegelinge van hondert ende tsoeven 

ende tnegentich carels gulden op Otto Vrijdach huijs int geheel moecht vercoft worden daer 



Pagina 17 van 152 

aver consent van Schepenen ende Raedt int gehgeel mocht vercoft worden daer aver consent 

van Schepenen ende Raedt tversuckende, geeijst  

Was geapost:  De momberen ende supplianten in desen vollencommene last ende authorisatie 

der drije mundigen hebben verstaen Schepen ende Raedt, dat zije den brijeff in desen gemelt 

sullen muegen vercopen ende het onmundige kijndtz deel tot proffit vant selve menaguert 

ende antho leggen. 

55. Den 6 Meij anno 1640, fol.14. 

Opt’ requeste van Dirrickien Scherfts versoeckende dat sije tot costpenningen ende provisie 

van boecken, uuijt haer soens vaederlicke goedt, mit kennisse vande momberen mochte 

lichten hondert goltgulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authoriseeren de momberen, alsoodaene hijerinne 

genomineerde hondert goltgulden om tot haer pleechkijndts studia, te imploijeren, te moegen 

lichten. 

 

 

56. Den 9 Maij Anno 1640, fol.14. 

Opte requeste van Louwe Peters, Gerrit Stippert ende Lambert Jans, als oems ende vrinden 

van Arent Stippert onmundigen soe tho erkennen gevende dat de momber in gebreecke 

blijven reckenschap ende reliqua tho doene, haere ontfancks ende uuitgevent ende 

versuickende bij seecker amende die momberen op erlecht mach worden de verschoetene 

reckeninge tho doene. 

Was geapost:  De momberen in desen genoemineert twelck Engbert Martens ende Engbert 

opt Eijnde, worden gelastet in den tijt van acht daegen vor de heeren hoeftluijden vant Buijten 

Espel reckeninge ende reliqua tho doene geholden sijn, bij faute van sulx naeder tho versien. 

 

 

57. Den 12 Maij Anno 1640, fol.14. 

Opte requeste van Johan ten Thoiren, Schultes van Camperveene, versoeckende consent om 

een woeninge te moegen timmeren, op Camperveen tendes de Cluckerdijck ande wech vande 

Naelde des Stadt toebehoirende. 

Was geapost:  Suppliant sal sich hebben toe addresseren ande heeren Cameners ende 

Rentmeesters deser Stadt olde ende nije die geauthoriseert sijn uuitbaeckinge toedoene vande 

plaetse in desen versoecht. Actum Campen den lesten Martij Anno 1640. Hoochstraten Secret. 

Voirts was opte voirschreven requeste geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren 

suppliant wegen die uuitgebaeckte plaetse jaerlijckx an dese Stadt betaelen sal twee 

goltgulden, waer vande eerste recognitie Anno 1641 op Paesschen sal verschenen wesen, sal 

suppliant mits desen oock geholden wesen den dijck tegens de voirschreven uuitgebaeckte 

plaetse over gelegen, nae de  gebooden van Dijckgreve ende Heijmraden jaerlijckx te 

maecken, ende dit alles tot revocatie van haer Achtbaerheden. Actum den 12 Maij 1640. 

 

 

58. Den 23 Maij Anno 1640, fol.14vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Cunne de huijsvrou van van Albert Rijcks, neffens zaelige 

Lijfert Lijfferts Brouwers dochter, voir haer Achtbaerheden ontbooden, ende de voirschreven 

Cunne weesende moeije van de voirschreven dochter angesecht, dat sije de voirschreven 

dochter hare nichte, inden tijt van dree ofte vijer dagen van huijden dato deser aff, ande 

respective momberen sal laten volgen, om op een bequaeme plaetse in de cost bestadet te 

worden, ende daer de voirschreven Cunne hijr van soude moegen ingebreecke verbliven, sal 

als dan vervallen wesen in eene amende van vijftich goltgulden ende sal daer en boven het 

brouwen niet moegen exerceren, ter tijt toe deselve de welmeininge van haer Achtbaerheden 
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sal moegen comen hebbben, sullende haer vande respective pachters geene cedelen gevolcht 

worden. 

 

 

59. Den 31 Maij Anno 1640, fol.15. 

Opte requeste van Francke Sweers ende Sijghien Herms eheluijden, versoeckende alsoe  

zaelige Elijsabeth ende Annichien Herms der voirschreven kinderen int’ leven moeijen opte 

voirschreven hare goederen gemaeckt hebben, voirbeholden de moeder de lijfftucht daeraen, 

dat tegenwoirdich tot curateuren over den boedel vande voirschreven beijde moeijen toe 

profijt van de voirschreven kinderen, moegen geauthoriseert worden, Thomas de Bonte ende 

Peter Berents. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den E: Thomas de Bonte ende Mr. Peter 

Berents tot curateuren over desen hijrinne verhaelde voirschreven boedel. 

 

 

60. Den 6 Junij Anno 1640, fol.15vo. 

Opte requeste van Tijs Jans Draeck scheepstimmerman, versoeckende in sijnen hoogen 

olderdoem eenich subsidium. 

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

Ecclesiastique Camer van den E: Reijner Henricks te ontfangen. 

 

 

61. Eodem die [6 Junij 1640], fol.15vo. 

Opte requeste van Sijmon Jans constapel versoeckende een penninckien tot sijne huishuire. 

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

tegenwoirdige Camer van dese Stadt, deselve te ontfangen. 

 

 

62. Den 16 Junij 1640, fol.15vo. 

Op de requeste van Willem Jacobs ende Willem Geertsen versoeckende als momberen over 

zaeliger Jan Worsts naegelatene kinderen te vercoopen seecker parceeltien lants omtrent den 

Sonnenberch geleegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen de supplianten de versochte vercoopinge 

haerer pleechkinderen landes mits dat de penningen soe daer van procedeeren. 

 

 

63. Eodem die [16 Junij 1640], fol.16. 

Voorders is Theodorus ten Eijbergen predicant ter Wolde voor de praesentatie en dedicatie 

van seecker boeck vereert met ses en dertich carels gulden uijt het overschot van de E: Reijner 

Henrix. 

 

 

64. Eodem die [16 Junij 1640], fol.16. 

Opte requeste van de weduwe Hoender Trijne, hebben Schepenen ende Raedt haer tot hare 

huijshuire jaerlijcks begunstiget met thijn goltgulden, in twee termijnen uuit desere Stadts 

Ecclesiastique Camers van tijt tot tijt te ontfangen, als Paesschen ende Micaelis waer van het 

eerste termijn nu verleeden Paesschen sal verschenen weesen. 

 

 

65. Den 4 Julij Anno 1640, fol.16. 
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Opte requeste van Gerrit Alberts, versoeckende in sijnen hoogen olderdoem, een jaerlicx 

tractement. 

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

gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Reijner Henricks bij suppliant sal 

ontfangen worden ende de wederhelfte toecomende Michaelis. 

 

66. Eodem die [4 Julij 1640], fol.16vo. 

Edele. erentveste, wijse geleerde voorsienige heeren, mijnheere Schepenen ende Raedt der 

Stadt Campen. 

Geven u E: wederom seer reverentlicken te kennen Andries Schaeffbanck ende Henrick Tisen 

gehoersame burgeren, hoe dat zije tot ging? laecken ende duffelneringe mit hun beijden 

vandien zijn, een raem plaetzen ende alsoe mijn heeren uuit sunderlinge gratie verscheijde 

burgeren tot haer versuuck een gelegen plaetz verleent hebben, ende tot dien eijnde meest alle 

bolwercken, bij mijn E. heeren, oock tot deselves gebruick verordonneert zijn, behalven het 

Calverhecken bolwerck versuicken wederom gans demoedelick supplianten voorbenoemt of 

ende uuit seer goede affectie, in het selve tot haeren behoeff een raemstee gratieuselick te 

willen verleenen, alsoe inde Buijtenhoeck alhijr noch buijten den Haegen poorte geen 

gelegene plaetze te vijnden is, om naer eisen der sonne en raem bequaem te setten sonder 

dattet selve int minste Peter Jans Appotecker waere praeriuditie hinder ofte naedeel is 

streckende, insonderheit geconsidereert sijnde, dat hij met hant breet van sijn gront 

onsenthalven sal behoeven te missen, (maer zal die selve konnen gebruicken soe wel nae als 

voor door ons onverhindert zijnde, beloeven oock supplianten zijn cruijden, als haer eijgen 

goet te wachten ende te waeren, ende voor alle hinder ende schaeden te curreren, want 

gelijcke wise tselve bolwerck nu geslooten staet, hoewel nochtans soe van bijnnen als van 

buijten zeer lichtelick can beclommen worden) soude bij ons even alsoe achtervolcht worden, 

gebruickende elck een sluetel, ten goede bewaeringe. Verhoepen mijn heer ter causa van onse 

nootwendicheit uuit haer ende hoochwijse discretie teene belecht zullen worden, omb ons 

supplianten ende mede burgeren in soe noodich als ehtlick versuick gratieuselick audientie te 

verleenen welck in effecte tot nijemantz hinder ofte naedeel bevonden zal worden, maer eer 

ende meer streckende tot prouffit van meer anderluijden, verwachtende hijer op u edele 

gunstige Apostille. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt vervugen supplianten tot revocatie in haer versuick 

wegen haere versochte raemsteede plaetze in het Calverhecken Bolwerck opt verbants 

praesentatie in desen genoemt, Ende en sullen nijet meugen veralienieren ofte aver den om 

tho gebruicken, maerwel wese tot dienst ende beneficie van de neeringe tho verblijven Sonder 

Argelist. 

Hoochstraten, Secretaris. 

 

 

67. Den 7 Julij Anno 1640, fol.17. 

Opt’ versoeck vande weduwe wijlen Johan Louws, hebben Schepenen ende Raedt  verclaert 

dat haer Achtbaerheden met kennelijck noch bewust en is, dat suppliante zaelige suster 

Geertien Peters, uuit onsere Ecclesiastique Camer ietwes genoten heeft. 

 

 

68. Den 11 Julij Anno 1640, fol.17vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt het versoeck vande muntmeester Joan Wijntges in behoirlijcke 

deliberatie gelecht ende suppliant soe veele haeren Achtbaerheden geaccordeert dat suppliant 

de versoechte deser Landtschaps leuwendalers ijsers, wederom moegen gerestitueert ende het 

gebruick van dien toegestaen worden. 
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69. Den 14 Julij Anno 1640, fol.17vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt naeder versoeck vanden E: Joan Wijntges deser  

Landtschaps muntmeester noepende dat hem deser Landtschaps Leeuwendalers ijsers  

wederom gerestitueert ende het gebruick vandien als voir desen toegestaen worde, daerinne 

geconsenteert ende consenteeren daerinne vermits desen, soe veele haer Achtbaerheden  

t’ selve is tucherende ende angaende. 

 

 

70. Den 17 Julij Anno 1640, fol.17vo. 

Alsoe E: Johan de Baeck van eenen Achtbaeren Magistraet heeft doen versoecken approbatie 

ende ratificatie van seecker halff erffken op het Eijck gelegen, bij hem Johan de Baeck van 

sijn soene Willem de Baeck voir de somma van vijftehalff hondert gulden den gulden tot xx 

(20) stuijver angecoft, vermoegens coopcedel de dato den 12 martij 1640, daer van sijnde, 

sulckx dan in behoirlijcke deliberatie gelecht sijnde, hebben Schepenen ende Raedt der Stadt 

Campen, de voirschreven coop geapprobeert ende geratificeert, approberen ende ratificeren de 

selve cracht deses, mets dat de voirschreven cooppenningen ter somma van vijftehalff hondert 

gulden, over het geheele erffken, tot profijt van remonstrants soene Willem de Baeck, tegens 

t’ hondert ses gelijcke gulden, sullen verzegelt worden. 

 

 

71. Den 18 Julij 1640, fol.18. 

Opde requeste van Ewolt Jurgens hebbende vijff kinderen ende besocht met eenen lammen 

schouder, waer door hij in sijnen daechlixen winst wort verachtert, en voer sulx versocht het 

leedige huijsken int Brigitten Clooster, waer in Claes Christ heefft gewoent. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt wilvaeren suppliant in sijn versoeck, en sal in het 

ledige huijsken moegen intrecken. 

 

 

72. Eodem die [18 Julij 1640], fol.18vo. 

Op het request van Tsuijrt Abelts van Worckum versoeckende in plaetse van Lambert Coijte 

met het vaceerende turffmeterschap beunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met het vaceerende turff 

meterschap. 

 

 

73. Den 25 Julij 1640, fol.18vo. 

Opde requeste van Jan Janssen smit bedienende het boven uhrwerck versoeckende, vermits 

sijne vrouwe in hare crame inde memorien geslaegen, verbeeteringe van sijn ordnaris 

tractament. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt vermeerderen suppliant sijn jaerlijcks tractament van 

veertich tot vijfftich carels gulden, waervan het eerste termijn op Johannis verscheenen sal 

wesen. 

 

 

74. Eodem die [25 Julij 1640], fol.19. 

Opde requeste van Oliphier Goran uijt Franckrijck versoeckende deses Stadts cleine 

Burgerschap, onder beloffte ter geleegener tijt goede attestatie van sijne eerlijcke 

heercoempste ende geboerte uijt te brengen. 
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Was geapost:  Suppliant wort begunstiget met deses Stadts cleine burgerschap, mits tegens  

den aenstaenden Raden Chur bij brengende attestatie van sijn eerlijck heercoempste en echte  

geboerte. 

 

 

75. Den 25 Julij 1640, fol.19. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van de Kerckmeester Henrick Gerrits Spirinck  

geaacordeert, dat hij sijn dochter in Hollandt in een bequame plaetse de cost sal moegen 

coopen, ten eijnde geen swaricheit van deselve mach comen te ontstaen. 

 

 

76. Eodem die [25 Julij 1640], fol.19. 

Duijven Dirckien in sijnen nootdrufftigen stant ende hoogen olderdoem nevens sijner 

huijsvrou begunstiget met vierthijn carels gulden, te ontfangen uijt de Ecclesiastique Camer 

vande E: Reijner Henrix. 

 

 

77. Den 26 Julij Anno 1640, fol.19. 

Opte requeste vanden E: Mr. Henrick van Hoichstraten oudt Secretaris der Stadt, 

versoeckende dewijle Godt Almachtich hem met eene sware sieckte heeft besoecht ende daer 

durch wel mochte comen te overlijden, dat  sijne dochteren soe lange de selve ongetrouwt 

bliven, inde Stadts woeninge mochte verbliven ende daerinne gecontinuert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt gelettet hebbende op de lanckwilige diensten van 

suppliant haren Secretaris, accorderen den suppliants dochteren, soe lange de selve 

ongetrouwt werden sijn, nae suppliant overlijden, den tijt van twee jaren bij provisie met der 

woeninge, in dese hijrinne gementioneerde Stadtswoeninge sullen moegen continueren. 

 

 

78. Den 28 Julij Anno 1640, fol.19vo. 

Opte requeste van Claes Rijckman van Brunswick, versoeckende dat de E: Johan Roelofs 

moege gedisponeert worden, om hem suppliant cum suis te laten volgen, alsodanige originele 

bezegelden brieff wegen eenige militaire gagien, als voir desen in handen van zaelige 

Christophel Henricks gelevert sijn ende nu onder sijn E: berustende is. 

Was geapost:  Alsoe de heer Burgemeester Johan Roelofs onse mederaedes vrindt nochmaels 

hijr op verstaen weesende, verscheidene redenen heeft bijgebracht waeromme sijn E: de 

versoechte originele breven supplianten niet can laten volgen, maer sich alnoch, desfals 

neffens sijn E: swager Henrick Christophels, soe dese saecke mede is raeckende, als 

erffgenaem van zaelige Christophels Henricks praesenteert ten goeden rechte. Soe ist dat 

Schepenen ende Raedt zij op niet anders connen disponeren als voir desen daer op 

gedisponeert is. 

 

 

79. Den 30 Julij 1640, fol.20. 

OP de requeste vande Muntmeester Johan Wijntges ende Doctor Gerhardt Swart 

versoeckende, dat sij de geconsigneerde meubilen van zaeliger Catharina Wijntges sub 

beneficio inventarij, off veel licht eenige schulden onvermoetelijck mochte opstaen, sonder 

moegen aentasten, ende die selve ten proffit haers eenigen soenes genaemt Abraham 

Reneman vercoopen en de penningen daer van procederende ten meesten nutte des kindes 

menageere. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordeeren supplianten haeren versoeck. 
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80. Den 1 Augusti 1640, fol.20vo. 

Op het verseuck van Mr. Willem Angel hebbende met voorgaende consent van Schepen ende  

Raedt, een glas met het Stadt Campens waepen in sijne voorgevel doen stellen, geordonneert 

dat het selve uijt de Ecclesiastique Camer vande E: Reijner Henrix sal werden betaelt. 

 

 

81. Den 11 Augusti 1640, fol.20vo. 

Op de requeste van Evert Peters ende Evert Everts beijden huijrluijden vanden cleinen 

Calckar Bosch, aen haere pacht vermits de geleedene uijtschradinge, versoeckende 

verminderinge van pacht geduijrende haere loopende huijriaeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteeren supplianten wegens de geleedene 

uijtschradinge des jaers vijffthien carels gulden aenvang nemende met den jaere 1639. 

 

 

82. Den 25 Augusti Anno 1640, fol.21. 

Opte requeste vanden E: Lambert Roloffs ende Willem Jacobs Worst verordente momberen 

over die onmondige kinderen van zaelige Johan Hoff ende Aeltien Herms eheluiden, insgelijx 

over die onmondige dochter van zaelige Dubbelt Herms Backer ende Niesgen Peters 

eheluiden genaemt Geesgen Dubbelts, versoeckende consent om neffens de mede eijgenaren 

van seeckere arve ende goet op Campervene gelegen hergecomen van der kinder zaelige 

bestevader die Burgemeester Engbert Claes, t’selve arve ende goet ten profijte van hare 

plechkinderen te moegen openbaerlijcken te doen veilen ende vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorseren dese voirschreven momberen om ten 

meesten profijt van hare plechkinderen neffens de andere mede eijgenaers, den voirschreven 

plechkinderen portie, an dit hijrinne verhaelde arve ende goet, opentlijck te moegen alieneren 

ende vercoopen ende de penningen daer van procederende ten meesten profijt van hare 

plechkinderen te emploieren ende an te leggen. 

 

 

83. Den 12 Sept(embris) 1640, fol.21vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt versoeck vande Magistraet der Stadt Oldenzeel, die selve 

een glas vereert in de groote kercke aldair om uijt de Ecclesiastique Camer van de E: Reijner 

Henrix zaeliger voldaen te worden. 

 

 

84. Den 17 Sept(embris) 1640, fol.21vo. 

Opte requeste van Theelman van Bronchorst ende Mathijn Janssen broeder ende swaeger van 

zaelige Bartolt van Bronchorst, versoeckende eene iaerlijckse alimentatie voor des selffs 

onneusele blinde soentien om  bequaemen opgevoerdet te moegen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen het blinde olderloose kint voor die tijt van 

vier jaeren met vijff en twintich carels gulden iaerlijx, daer van het eerste iaer op Paesschen 

1641 uijt die Ecclesiastique Camer vervallen sal wesen. 

 

 

85. Den 22 Sept(embris) Anno 1640, fol.22. 

Opte requeste van Fockes Gelmers ende sijn huijsvrouwe, versoeckende eenige verbeteringe 

van hare jaerlijcke tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteren supplianten haer jaerlijckse tractement  
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van 25 golt gulden tot 40 goltgulden, waervan het eerste verbeterde termijn mit toecomende 

Michaelis sal verschenen wesen. 

 

 

86. Den 17 Octobr(is) 1640, fol.22. 

Hebben Schepenen ende Raedt Christophorus Mollerus vice rector ten regarde van sijnen seer 

sooberen toestant begunstiget met 25 carels gulden eens, en sulx sonder consequentie. 

 

 

87.  Eodem die [17 Octobris 1640], fol.22.  

Gelijck mede haere Achtbaerheden Elias Petri nieu Latiensche ondermeister, wiens huijsvrou 

bij hare aencoempste int craembedde is gecoemen, tot uijtvoeringe van hare craem, 

begunstigen met 20 carels gulden eens. 

 

 

88. Eodem die [17 Octobris 1640], fol.22. 

Opt versoeck van Mr. Lubbert Herms ende sijn huisvrouwe, hebben Schepenen ende Raedt 

geaccordeert dat sije luijden mette eerste vacante plaetse int’ rijcke provenaers huijs sal 

begunstiget worden, ende dat alles op de rechticheit ende ordre daertoe staende. 

 

 

89. Den 25 Octobris Anno 1640, fol.22vo. 

Heeft een Achtbaere magistraet tot opbouwinge vande kercke van Vriesenveene vereert 

vijftich carelsgulden uuit de Camer der Ecclesiastique goederen de anno 1639 betaelt te 

worden. 

 

 

90. Den 7 Novembris 1640, fol.22vo. 

Opt verseuck van Dirck Joesten metselaer als stijffbestevader vande innocente Swaentien 

Struijx bij zaelige Henrick Everts in echte geprocreert, genaemt Evertien Henrix, geresolveert 

dat het selve dochtertien sal proffiteeren ende genieten vijfftich carels gulden, uijt alsodane 

twee hondert carels gulden als de bedienaeren van den nootdrufftigen Armen onder haer 

vanden voornoemde Swaentien Struijx berustende hebben, genietende de moeder 

voorschreven de interesse geduijrende des kindes  minder jaricheijt, off ten tijde van haer 

affsterven, als ende wanneer de vorschreven peningen tot proffijte des kindes sullen coemen 

te vervallen. 

 

 

91. Den 13
de

 Novembris Anno 1640, fol.23. 

Opte requeste van Agata van der Mije naegelatene weduwe van zaelige Mr. Peter Vette, 

versoeckende dat den advocaet Henrick Crachsen Stuijrman, bij eenen Achtbaeren Magistraet 

moege geauthoriseert worden, om de stucken van parthien soe int’sterffhuijs van zaeliger  

Mr. Peter Vette sijn berustende, te visiteren; Ende de swevende processen tot sententie toe te 

vervolgen, op dat suppliante int’ stuck van hare competerende salaris ongecedeert moege 

verbliven, ende parthijen saecken tot eijndtschap mochten geraecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren in der suppliantinnen haer versoeck, ten 

ware eenige vande parthien hijr eetwes ter contrarie souden moegen hebben, die welcke 

insodanige gelegentheit hare stucken sullen gevolget worden, mets suppliantinne wegen haer 

zaeliger mans verdiensten ter redelijckheit contenterende. 
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92. Den 21
ste

 Novembris Anno 1640, fol.23vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt om goede consideratien, des Scholten bij nachten dinaers,  

haren diensten ontsecht. 

93. Eodem die [21 Novembris 1640], fol.23vo. 

Opte requeste van Jacques Arents Brouwer; versoeckende, dewijle Gerbrant Witte desen 

Stadts Scholte bij naechte, is overleeden, met den selven dienst begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met deser Stadts Scholtampt 

bij naechte ende dat bij provisie tot revocatie van haer Achtbaerheden, ende dat alles op de 

ordre daer op algereets beraemt ende noch wijders te beraemen ende op het tractement daer 

toe staende nu toecomende nije jaer in toe gaende, ende sullen suppliant neffens de andere 

drie Stadts officianten alle jaer nae deser Stadts Raedes keur, voir eenen Achtbaeren 

Magistraet erschinen om sijn eedt van getrouwicheit aen dese Stadt te praesteren, soe hem 

gerenoveert ende verniuwt sal worden. 

 

 

94. Den 24 Novembris Anno 1640, fol.24. 

Opte requeste van Toenis Henricks geweesene bruggeman, versoeckende in sijn hoogen 

olderdoem, eenige gratioese remissie van seecker camp landes op de Modderkuile gelegen, 

soe hij neffens Henrick Helmichs in pacht heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt remitteren suppliant vande resterende huijr jaren vijff en 

twintich carels gulden des jaers, beginnende metten jare 1640 ende dat uuit goede 

consideratien haer Achtbaerheden daer toe moverende. 

 

 

95. Den 26 Novemb(ris) 1640, fol.24. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot der Scholten bij nachten dinaers angenomen Jan Henricks 

van Hatthum ende Hans Francks ende dat op het tractement ende profijten daertoe staende, 

ende sullen jaerlijcks tot turff ijder op Michaeli van dese Stadt hebben te geniten een pont 

groot waervan nu verleeden Michaeli het eerste jaer sal verschenen wesen, ende sullen hijr op 

comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

96. Eodem die [26 Novembris 1640], fol.24. 

Voirts hebben haer Achtbaerheden den Scholtes bij nachte tot eenen deegen vereert twee pont 

groot, van de Cameners deser Stadt in tempore te ontfangen. 

 

 

97. Den 26 Novemb(ris) Anno 1640, fol.24vo. 

Opt’ requeste van Aeffien Jans naegelaeten weduwe van zaeliger Marten Jans versoeckende, 

alsoo sije weduwe sijnde, ende een goet coopman gevonden hebbende, dat Jelle Hendrix 

veerschijper ende Louwe Jans haer kijnderen wettelicke oomen int’ stuck van vercoopen, in 

haeres voorschreven brouwerie als momberen mochten gequalificiert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authoriseeren den ersaeme Jelle Hendrix ende Louwe 

Jans als oomen van zaelige Marten Jans kijnderen, tot mombere, om de weduwe int’ 

vercoopen van haer brouwerie bij te woenen ende te helpen vercoopen. 

 

 

98. Den Jrsten (1) Decemb(eis) anno 1640, fol.24vo. 
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Opt requeste van Fijchien Melchiors weduwevan zaelige Roebert Wessels, versoeckende, dat 

haer in haer sieckte uuijt de geestlicke Camer een penninck mochte toegelecht worden. 

Was geapost:     Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstige suppliantinne mit thijen 

goltgulden eens, om uuijt de geestlicke Camer vande E: Burgemeester Arent Witte  

t’ ontfangen. 

99. Den 7 Decemb(ris) 1640, fol.25. 

Op de requeste van Ds. Jacobus Plancius, Jan Geertssen Veene en Ghijsbert Herms Meijer,  

momberen over Henrick Sterckes onmundige kinderen, versoeckende authorisatie ende 

approbatie vande vercoopinge van der selves kinderen twe huijsen, het eene in de Nieustrate 

ende het andere in de Hoffstrate achter Sevenbergen geleegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordeeren supplianten dat sij de huijsen in desen 

gemelt, tot proffijt haerer pleechkinderen sullen moegen vercoopen. 

 

 

100. Den 16 Decemb(ris) 1640, fol.25. 

Opte requeste van den Eersaeme Gerrit Jans Steenberch ende Cornelis Henricks 

medemomberen over zaelige Lijfert Lijferts Brouwer naegelatene dochter, versoeckende 

dewijle haer voirschreven plechdochter bij de oom ende moeije Albert Rijcks ende Cunne 

wort angeholden ende  in quaede maniren wert opgetoegen dat haer Achtbaerheden, daerinne 

geliven versininge te doen, item dat haer moege gevolcht worden, de kaste met clederen de 

voirschreven hare plechdochter toebehoirende ende bij haer voirschreven oom ende moeije 

noch berustende, leestlijck dat de voirschreven oom moege geordonneert worden reeckeninge 

te doen ten overstaen van de heeren hooftluijden van de penningen over hem vande 

voirschreven plechdochter berustende sijn, monterende nae den momberen gessinge omtrent 

duijsent gulden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren Albert Rijcks, dat hij ten overstaen vande 

respective heeren hoeftluijden, ten praesentie vande voirscheven medemomberen vande 

penningen, onder hem berustende aengaende het sterffhuijs van zaelige Lijfert Lijferts 

Brouwer geholden sal wesen reliqua bewijse, ende reliqua te doene sal oock mede hij Albert 

Rijcks ande voirschreven momberen laten volgen, die versochte kaste met clederen tot profijt 

van haer plechdochter, ende wort hijr beneffens nochmaels de voirschreven Albert Rijcks 

ende sijn huisvrouwe wel ernstlijck belastet de voirschreven plechdochter tot haren huijse bij 

dage ofte bij nachte niet opte houden als bij de paene voir  desen daer op gestatueert. 

 

 

101. Den 17 Decemb(ris) 1640, fol.26. 

Hebben Schepenen ende Raedt haeren Gerichts dinaer Melchior Wolffs tegenwoordich met 

sijn huijsvrou en kinderen geheel cranck te bedde liggende, in sijnen sooberen toestant 

begunstiget met thijn golt gulden eens, te genieten uijt het overschot der Ecclesiastique Camer 

van den E: Ernst van der Cuerbeecke. 

 

 

102. Den 17 Decemb(ris) anno 1640, fol.26. 

Opte requeste van Claes Jans schoelmeester int Buijtten quartier, versoeckende dat hem  

eenich tractement, tot behulp van sijne swaere huijshuijre mochte toegelecht worden. 

Was geapost:  Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant, mit twintich  

goltgulden jaerlix, tot huijshuijre, om in twee termijnen t’ ontfangen, d’ eene helffte op 

toecompstige Paesschen anno 1641 d’ ander helffte op St. Michaeli anno 1641. 
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103. Den 29 Decembris Anno 1640, fol.26vo. 

Ds.Wilhelmus Christopherus Heijmius affgeveerdicht vande gemeente sorterende onder 

Hanouw, versoeckede eenich subsidium voir de predicanten aldair, soe de gemeene alnoch 

sijn bijeenhoudende, ende welckers incompsten durch de swevende krich aldair, 

wechgenomen worden, ende oversulckx niet en hebben om van te leven, hijr op hebben 

Schepenen ende Raedt sijn eerwaerde in qualite begunstiget met hondert carels gulden uuitde 

Ecclesiastique Camer vande Camener Witten te ontfangen. 

 

 

104. Eodem die [29 Decembris 1640], fol.26vo. 

Voirts hebben haer Achtbaerheden wegen de angewente moeijte int’ cribben ende 

beneficieren van desen Stadts diep wijlen Reijner Henricks ende Arent Joesten desfals ijder 

toegelecht vijffentwintich goltgulden, soe uuit het averschott vande Ecclesiastique goederen 

de Anno 1639 sal betaelt worden. 

 

 

105. Den 5 Januarij Anno 1641, fol.26vo. 

Opte requeste van Albert Rijcks, brouwer, versoeckende, dat hem bij de respective pachter 

een accijs cedelken moege gevolcht worden, off in cas van verweijgeringe, dat hem die 

brouwerie moege affgenomen worden ende vande huijre vandien ontslagen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren suppliant dat hij de penen ende boeten 

daerinne hij vervallen is geholden sal wesen te betaelen, voir ende aleer hem suppliant een 

cedelken bij den pachter vanden impost vant’ gemael sal gevolcht worden. 

 

 

106. Eodem die [5 Januarij 1641], fol.27. 

Wegen t’ dediceren ende offereren van seecker carmen, is Ds. Mollerius begunstiget met 

vijftich  carels gulden uuit de Camer vande Eccesiastique goederen vanden E: Witten te 

ontfangen. 

 

 

107. Eodem die [5 Januarij 1641], fol.27. 

Opte requeste van Bije Momme naegelatene weduwe van zaelige Gorijs Franckens ter 

Elborgh, versoeckende eenich versetth wegen sijne extraordinarie oncosten int’ maecken van 

een eijnde somerdijck, tot alsodanich landt behoirende, als suppliantinne vande Ecclesiastique 

Camer in huijre heeft. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliantinne wegen hare gedane 

extraordinarie oncosten hijrinne  verhaelt, hare resterende pachtpenningen, ter somma van 

omtrent 17 carels gulden ende dat inde Camer vande Ecclesiastique goederen den anno 1637. 

 

 

108. Eodem die [5 Januarij 1641], fol.27. 

Wegen t’ overlijden van Engbert Martens is in desselves plaetse geauthoriseert tot in 

maeninge vande restanten van zaelige Herbert Arents sterffhuijs Albert Bolt. 

 

 

109. Den 14 Januarij 1641, fol.27vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, Jan van Utrecht, om sonderlinge haer E: daer toe beweegende 

redenen, jaerlickx begunstiget met twe en veertich carels gulden, welcke hij in vier termijnen 

sal hebben te ontfangen uijt de Ecclesiastique Camer, daer van het eerste op Carsmisse  



Pagina 27 van 152 

lestleeden verscheenen sal weesen. 

 

 

110. Eodem die [14 Januarij 1641], fol.27vo. 

Arent Roeloffs Nessinck de groote burgerschap op huijden hebbende gecoft, naer dat hij over  

dertich jaeren cleine burger is geweest, is een consideratie toegestaen de meenten mede te 

moegen beslaen. 

 

 

111. Den 16 Januarij 1641, fol.27vo. 

Op de remonstrantie van Joncker Rodolff van Twickeloo en Thomas de Bonte 

geauthoriseerde momberen, over de onmundige kinderen van zaelige Mr. Peter Vette en 

Agatha van der Mije, ende daer nevens overgeleijde requeste van Francois van Walscappel,  

aengaende des voorschreven Mr. Peters en sijnes huijsvrouwen sterffhuijs, is bij Schepenen 

ende Raedt geresolveert en goetgevonden, dat het selve sterffhuijs datelijck geslooten, en de 

onmundige kinderen bij provisie bij een eerlijck burger verpleecht, en tot naerder ordre 

onderhouden sullen worden. Gelijck mede Francois van Walscappel hem insgelijck uijt het 

selve sal hebben te begeeven, sullende voorders  bijde momberen, door een deses Stadts 

Secretarien behoorlijck staet en inventaris gemaeckt, ende goederen ten proffijte der gener soo 

daer toe gerechtiget eerstdaechs vercoft worden. 

 

 

112. Den 21 Januarij Anno 1641, fol.28. 

Opte requeste van Joncker Roedolph van Twickelo ende Thomas de Bonte als momberen over 

zaelige Mr. Peter Vetten naegelatene kinderen bij Agatha van der Mije int’ leven sijn 

huisvrouwe in echtschap geprocreert, versoeckende authorisatie om ten meesten profijte vant 

sterffhuijs vande voirschreven int’ leven geweesene eheluijden, te moegen vercoopen, seecker 

huijs ende arve gelegen naest de huisinge vande voirschreven zaelige Mr. Peter Vetten inde 

Nijstrate gelegen, als mede seeckeren hoff inde Heilensteege gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen, om het huijs 

ende arve neffens den hoff hijrinne gementioneert opentlijck ten meesten profijt vant’ 

sterffhuijs van zaelige huisvrouwe te moegen veralineren ende vercoopen. 

 

 

113. Den 23 Januarij Anno 1641, fol.28vo. 

Opte requeste van Gerrit Jans scheepstimmerman, soene van zaelige Jan Geerts en Rijckien 

Jans over oude burgers deser Stadt, versoeckende alsoe hij suppliant een geruijme tijt bij den 

viant binnen Duinkercke in apprehensie geseten heeft, ende desfals te betaelen staet 200 

carels gulden, versoeckende hijr toe van haer Achtbaerheden eene liberale assistentie als alsoe 

zij hem van middelen vindet gansch ontbloetet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ten vollenste van dese sijne 

redemptie sijner gevanckenisse met de somma van hondert carels gulden uuitte Ecclesiastique 

Camer van de Camener Witten, te ontfangen. 

 

 

114. Den 23 Januarij anno 1641, fol.29. 

Opte requeste vande E: Henrick Steenberchen, Gijsbert Gerrits Meijer, Casper van Breda 

ende Johan Hoff, als momberen over wijlen Kiliaen Wegewaerts naegelaetene onmundige 

kijnderen, versoeckende dat haer E: mochten geauthorisiert worden, om seeckere behuijsinge, 

hoff ende stall, neffens een gerenomeerde gieterie, bijnnen deser Stadt Campen, Boven poorte  
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in sijn bepaelinge gelegen te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren, de momberen hijrinne genominiert, om 

de behuijsinge, hoff ende stall, neffens de gerenomierde gieterie, bijnnen deser Stadt gelegen, 

opentlicken, ten meesten proffijte vande kijnderen te moegen vercoopen. 

 

115. Eodem die [23 Januarij 1641], fol.29. 

Opte requeste van Anna Jans weduwe van zaeliger Jan Janssen in sijn leven dootgraver vande 

Buijten kercke, versoeckende dat haer eetwes mochte gegeven worden, om haere cledere uuijt 

de lombaert te lossen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne voor de leste mael mit thijen 

carels gulden eens, om uuijt de Caemer van de E: Caemener Arendt Witten t’ ontfangen. 

 

 

116. Eodem die [23 Januarij 1641], fol.29vo. 

Opte requeste vande E: Lambert Roeloffs ende Willem Jacobs Worst momberen vande 

onmundige kijnderen van zaelige Aeltien Herms ende Dubbelt Hermens, erffgenaemen van 

wijlen Burgemeester Engbert Claessen, versoeckende datse mit haer mede erffgenamen mit 

het huijs van zaelige Burgemeester Engbert Claessen tegens seecker landt op Camperveene 

wisselinge moegen doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authorisieren de momberen om mit de mede 

erffgenamen, een mangelinge te houden (edog op behach van Schepenen ende Raedt). 

 

 

117. Den 26 Januarij1641, fol.29vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck van Secretaris Hoff, sijn E: geaccordeert en 

toegestaen het gebruijck van seeckere plantage van een wijngaert buijten de Broeder poorte 

aende Stadt muijre tegens de brugge over staende, bij sijn E: vader zaelige als mede bij sijn E: 

met groote costen geplant, soo nu eenige tijt herwaerts bij sijn E: swaeger zaelige Kiliaen 

Wegewaert gebruijckt is geweest. 

 

 

118. Den 26 Januarij 1641, fol.29vo. 

Opte requeste van Willem Jans op t’ Einde versoeckende dat hem de tijdt van 14 daegen 

mochte vergunt worden, om sijn hoeij thoe vercoopen, ende sijn uuijtstaende gelt te innen, om 

de Caemer vande E: Burgemeester Rijnvisch the suiveren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt lasten den suppliant, dat hij sal gehouden weesen, 

bijnnen den tijdt van 14 daegen, de Caemer vande E: Burgemeester Evert Rijnvisch ende 

Ernst van der Kuerbeecke te suijveren, ofte suffisante burge daer voor te stellen. 

 

 

119. Eodem die [26 Januarij 1641, fol.30. 

Opte requeste van Lambert Hendricksen ende Embert Janssen, als momberen vande 

naegelaeten kijnderen van zaelige Henrick Rijcksen, versoeckende authorisatie om seecker 

stuckien landts, in de Kuickoeck gelegen, te moegen vercoopen, ten meesten proffijte van 

haer pleechkijnderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authorisieren de momberen hijer in gementioneert omt 

het landt inde Kuickoeck te moegen vercoopen. 

 

 

120. Den 30 Januarij 1641, fol.30. 
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Hebben Schepenen ende Raedt uuit goede consideratien, Geertruit Peters begunstiget met het 

tractement, soe zaelige Egbert Kruitcremers weduwe uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer 

jaerlijckx genoten heeft tersomme van vijftich dalers, in vijer termijnen te ontfangen als 

Kersmisse, Paesschen, Joannis ende Michaelis, waervan het eerste termijn nu verleeden 

Kersmisse verschenen is. 

121. Den 30 Januarij 1641, fol.30. 

Hebben Schepenen ende Raedt Truijde Gerrijts begunstiget in haeren soeberen staet met thien 

golt gulden , die sij sall hebben te ontfangen uijt de Ecclesiastique Camer vande Camener 

Witte. 

 

 

122. Den 3 Februarij Anno 1641, fol.30vo. 

Opte requeste van Jan Wolters hebben Schepenen ende Raedt hem twee jaren renthe uuit sijn 

huijs gaende geremitteert, soe wanner een jaer sal betaelt wesen, beloopende des jaers 3 ½ 

golt gulden des jaers. 

 

 

123. Den 6 Februarij Anno 1641, fol.30vo. 

Opte requeste van Peter Everts versuickende, alsoe hij in des Stadts Arbeijdt sich beseeert heft 

ende daer aver Mr. Roloff Hermans heft moeten gebruicken ende hem vande quetsure 

geneesen dat die heeren magistraet de heeren Cameners mochten gelieven te ordonnieren, den 

voorschreven Mr. Roloff Hermans het voorschreven meister loen tho voldoen. 

Was geapost:  De heeren Cameners deser Stadt worden versocht den suppliant tot behoeff 

vant verdiende meisterloen, t’ assisteren ende beneficieren met thijen carels gulden eens. 

 

 

124. Eodem die [6 Februarij 1641], fol.30vo. 

Op de requeste van Goossen Janssen ende Gerrijt Henrix Stadtsmeijers op den Noort inde 

Oostermaete versoeckende, dat vermits het doorbreecken van den zeedijck in den jaere 1637 

haer eenige remissie mochte werden gedaen also haer hoeij verdroncken ende sij grooten 

arbeijt in het weder opmaecken van den dijck hebben aengewendet. 

Was geapost:  Schepen ende Raedt remitteeren supplianten wegen haere geleedene schaede 

vijff en dertich carels gulden. 

 

 

125. Den 11 Februarij Anno 1641, fol.31. 

Opte requeste van Mr. Arent Willems ende Dimmer de Meijne als momberen over zaelige 

Henrick Fransens naegelatene dochterken Merrigen Henricks genaemt bij Egbertien Evers in 

echtschap geprocreert, versoeckende consent, om te moegen vercoopen, de helfte van 6 ½ 

morgen landes inde Kuckuck gelegen, waervan nu de wederhelfte vercooft is, ende waervan 

jaerlijckx weinich tot profijt van haer plechkindt geprofiteert wordt wegen de sware ongelden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren dese voirschreven momberen, om de 

helfte vande 6 ½ morgen landes voirschreven, ten meesten prijse te moegen alieneren ende 

vercoopen, ende de penningen daervan procederende ten meesten profijte van haer plechkindt 

te beleggen. 

 

 

126. Den 13 Februarij Anno 1641, fol.31vo. 
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Opte requeste van Willem Henricks, meijer op de Mandemaeckers weert versuickende 

gratieuse remissie wegen geliedene schaede an saet ende beesten inde Camer van den jaere 

1637. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant omb goede consideratien, 

alsodane pachtpenningen ter somme van hondert carels gulden als hij inde Camer van den 

jaere 1637 schuldich is, mitz dat daerinne  mede gecomprehendeert worden alsodane arbeidtz 

loen in thijen arbeidtsluiden den tijt van 14 daege ijders daeges eenen halven daeler . 

127. Eodem die [13 Februarij 1641], fol.31vo. 

Opte requeste van Aert Claesen meijer opte Pijper, versuickende remissie van sijn onbethalde 

pacht inde caemer vanden jaere 1637. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant ande camer van den E: Arent 

Sloot ende Arent Witte vijftich carels gulden mitz dat hij den rest promptelick sal bethalen. 

 

 

128. Eodem die [13 Februarij 1641], fol.31vo. 

Opte requeste van Frerick Aerts opt Haetlandt versuickende mede remissie tot voldoeninge 

van sijn onbethalde pacht in de Caemer de Anno 1637 voorschreven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant ande Camer vande heer Sloot 

van sijn verloepene lantpacht vijff ende tsoeventich carels gulden, soe wanner gebleecken is, 

dat de andere pachtpenningen inde voorschreven Camer sullen voldaen wesen. 

 

 

129. Eodem die [13 Februarij 1641], fol.32. 

Op de requeste van Mauritz Willems weduwe haer beclagende wegen haere onvermugentheit 

en derhalve versuickende gratieuse remisse ande opbetalde pacht van de heer Arent Slootz 

Camer. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren den Suppliantinne dese haere verloepene 

landtpacht vande heer Slooth de gerechte helfte ter somme van een ende dertich carels gulden, 

thijen stuijvers tsoe wanner de andere helfte sal voldaen wesen. 

 

 

130. Eodem die [13 Februarij 1641], fol.32. 

Opte requeste van Marten Albertz vischer versuickende remissie an sijn onbethalde 

waterpacht de Anno 1637. 

Was geapost: Wanner suppliant sal doen blijcken dat hij  vijfftich gulden bethalt inde Camer 

de Anno 1637 bethalt heft soe wort hem die ierst geremitteert.  . 

 

 

131. Eodem die [13 Februarij 1641], fol.32. 

Opte requeste van Cop Lamberts visscher versuickende remissie van sijn onbethalde  

waterpacht de Anno 1637. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteeren den suppliant alsodane achtijen carels 

gulden als hij in de Camer van de E: Kuerbeecke de Anno 1636 schuldich is, mitz dat hij die 

negenthijen carelsgulden in de Camer van den E: Arendt Sloot schuldich is tuschen dit endste 

ierst compstig  dinxdach sal geholden sijn te bethalen off haer gedencken te water ende t broot 

te setten. 

 

132. Den 15 Februarij 1641, fol.32vo. 

Op de requeset van Willem de Wolff schultis van Genemuijden, versoeckende vermits sijnen 

hoogen olderdoem ende langduijrige sieckte, met eenich onderholt versien te moegen worden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met 25 carels gulden, welck uijt 

de Ecclesiastique Camer van de E: Arent Witten sullen  uijt gekeert worden. 

 

 

133. Den 18 Februarij Anno 1641, fol.32vo. 

Opte requeste van Peter Bartholomeus geswoorene Roedendrager deser Stadt belangende sijn 

versuick voor sin soen Zacharian Peters. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt willen des suppliantz soen, een geproponierde val, 

voorvallende, sijn sohen voor gerecommandeert holden. 

 

 

134. Den 18 Dito [Februarij 1641], fol.33. 

Op het request van Jan Gerrijts van Dijck versoeckende met de leedige plaetse t’ eindes de 

Naelde tegen over den nieuwen Encker dijck, voor desen aen den Schultis Jan ten Toorn 

toegestaen, om aldaer tegens een thijns van twee goltgulden jaerelijcks een huijs te timmeren. 

Was geapost:  Suppliant wort van Schepen ende Raedt met de leedige plaetse, tegen over den 

nieuwen Encker dijck, aent eijnde van de Naelde dese Stadt toebehoorende, en voor desen aen 

Jan ten Toorn Schultis onder een jaerlijckse thijns van 2 goltgulden toegestaen, om aldaer tot 

gerijff vande gaenden en coemende man een huijs te setten, welck hem nu met een ander huijs 

aende Coelelucht heeft versijn, met dieselve plaetse onder dieselve conditien begunstiget, 

behoudende haer E: het verseuck vant Colckien in naerdere bedencken. 

 

 

135. Den 20 Februarij Anno 1641, fol.33vo. 

Opte requese van Jelte Sijmons, haer beclaegende dat zije bij dese duire tijt der eetwaeren 

seer hooch in prijse sijn  dat haer eersaeme gelieven alsoe goetvijnden mochten hem met eene 

jaerlixe gagie ofte den alimentatie vande krancken wat te verbeteren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren suppliant des daeges voor ijder krancke, in 

plaetze van vijer stuiver vant an te genieten vijff stuivers dages. 

 

 

136. Den 9 Martij 1641, fol.33vo. 

Is Jan Schram begunstiget met een pack cleederen, twelck uijt de tegenwoordige Camer van 

de E: Arent Sloot en Evert Rijnvisch sal betaelt worden. 

 

 

137. Den 23 Martij Anno 1641, fol.33vo. 

Opte requeste van Jan Claesen Donckart van Wannepervene ende Femmegien Vrissinck sijn 

huisvrouwe, versoeckende dat hij met een plaetse int rijcke Proveners huijs moegen versien 

worden, tegens betaelinge vande gerechticheit daertoe staende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat soe wanner Andries 

Schaefsbanck ende sijn huisvrouwe met een plaetse int’ rijcke Provenaershuijs sullen versien 

wesen. Ende soe wanner dan dienvolgende een plaetse wederom soude comen te vaceren, 

daer mede sullen als dan supplianten voir ijmant aders begunstiget worden. 

 

 

 

138. Den 24 Martij 1641, fol.34. 

Opte requeste vande E: Burgemeester Evert Rijnvisch last hebbende van Gilles Tereij Spill en 

Isac van der Veene, mannen ende momberen haerers huijsvrouwen Sara en Catharina Jacobs: 
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Insgelijck de E: Thomas de Bonte als momber van zaelige Hester Jacobs kinderen. De E: 

Heymen Hermssen backer, in qualite als momber van zaelige Herman Ghijsberts kinderen bij 

Magdaleentien Jacobs geprocreert, Jaques van der Hulst, als man en voocht sijner huijsvrou 

Abigael Jacobs, ende daer benevens Jan Cloribus als volmachtiger van sijn moeders Margrieta 

Jacobs te samen erffgenamen ab intestato van zaelige Tanneken de Blox, versoeckende des 

selfts Tanneken de Blocks erffhuijs sub beneficio inventarij te moegen aenveerden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten het erffhuijs onder beneficio 

van inventaris ten overstaen van twe vande grooste crediteuren te moegen aenveerden, ende 

sullen de schulden ende goederen, door den Secretaris werden geinventariseert, in sijn 

bijwesen vercoft, en de penningen tot proffijt der crediteuren bewaert woden. 

 

 

139. Den 30 Martij 1641, fol.34vo. 

Op de requeste van Hase Dirx versoeckende met het vacerende vrou moederschap tot 

Brunnepe begunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met het vaceerende vrou 

moederschap. 

 

 

140. Den 8 Aprilis Anno 1641, fol.34vo. 

Opte requeste van Joest van Saijn schoelmeester in de Boven schoele, versoeckende een 

subsidium in sijn soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant eens extraordinaris met thijn 

goltgulden, uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener Witten te ontfangen. 

 

 

141. Eodem die [8 Aprilis 1641], fol.35. 

Opte requeste van de crediteuren van Francoijs van Walscappel een soene van zaelige Agata 

van der Mije, versoeckende dewijle Thomas de Bonth als een mede momber van zaelige Peter 

Vetten kinderen, alsodanige penningen van 100 gulden als bij accordt ten overstaen van een 

gecommitteerde Achtbaere Magistraet doch op behaech van haer Achtbaerheden den E: 

Francoijs voir sijn moeders goederen sijn geaccordeert om tot profijt van des voirschreven 

Francoijs creditoren alhijr te verbliven, als  mede eenige bonte clederen tegens verbotth ende 

arrest heeft laten volgen, ende dat oock bevoerents het voirschreven accordt bij eenen 

Achtbaere Magistraet was geapprobeert ende daer mede de voirschreven Francoijs van 

Waelscappel heijmelich vertrocken is, dat moege verclaert worden de goederen ende 

penningen qualijck utgedaen te sijn, sulckx dat de Bonthe gehouden sije die selvige weder 

binnen te brengen off supplianten te contenteren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt durch de heeren Burgemeesteren inder tijt, het 

mundelinge bericht van den E: Thomas de Bonthe hijr op verstaen hebbende, ordonneren in 

desen dat de Bonthe in qualite de penningen hijrinne verhaelt tot profijt van des Francoijs van 

Waelscappels creditoren alhijr sal laten toecomen nae ratie van hare schulden, angaende de 

saeck van Jan van Uttert wegen gedane arrest opte rouwclederen van den voirschreven 

Waelscappel onder Lucas Mussche gedaen ende bijden voirschreven de Bonthe tegens het 

voirschreven gedane arrest gelichtet, sal de voirschreven van Uttert sijn arrest moegen 

vervolgen ende sijn guarande op de voirschreven Lucas Mussche sijn te verhaelen. 

 

 

142. Eodem die [8 Aprilis 1641], fol.35vo. 
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Opte requeste van Derck ende Jan Roelofs pachters van de visscherie vant’  Duivegatt, 

versoeckende eenige remissie inde Camer van dese Stadt de Anno 1639 wegen hare 

verloopene pacht, ter cause durch het cribben sije luijden de voorschreven visscherie nae 

older gewoente niet hebben connen gebruicken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren supplianten ter cause hijrinne verhaelt 

dertich gulden mets dat de reste toecomende Meij promptlijck betaelt worde. 

 

143. Eodem die [8 Aprilis 1641], fol.35vo. 

Schepenen ende Raedt hebben geordonnert, dat Peter Veene apothecker wegen twee over 

gelechte reeckeningen de eene van den 7 Martij ende de andere van den 12 Junij 1639 

monterende beijden ter somma van 37 gulden 1 stuiver, wegen geleverde medicamenten aen 

verscheidene crance int’ sieckenhuijs als insonderheit, aen een onvermoegen persoon soe ter 

doodt gequest is geweest, uuit last van Schepenen ende Raedt geschiet uuit haer averschott 

van de Ecclesiatique Camer vande Camener Cuerbeecke sal betaelt worden. 

 

 

144. Eodem die [8 Aprilis 1641], fol.36. 

Opte requeste van Jan Wijndelts en Louwe Jans versoeckende het bolwerck tusschen Jan 

Janssens poorte en Zeijlemaeckers steege om de selve plaetse tot een hoffken te moegen 

approprieeren en bequaem maken. 

Was geapost:  Schepen ende Raedt accordeeren supplianten de versochte plaetse, mits van 

ijder inganck affblijvende vier roeden ten wedersijden, ende latende het banquet in forma 

ende onbeschadiget. 

 

 

145. Den 20 Aprilis Anno 1641, fol.36. 

Opte requeste van Ds. Henricus Stephani praeceptor quintae classis, versoeckende eenige 

verbeteringe sijnes tractements, soo in reguardt van sijne goede devoiren, ende dewijle de 

tijden al costlijcken vallen, als mede dewijle hij suppliant verleeden somer een sware sieckte 

heeft gelegen soe hem seer ten achteren heeft gesettet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren des suppliants tractement van hondert vijff 

en twintich carels gulden tot tweehondert ende vijftich carels gulden waervan het eerste 

verbeterde termijn mit toecomende Paesschen sal verschenen wesen, ende wort suppliant eens 

extraordinaris wegen sijn groote gelegene sieckte begunstiget met vijff en twintich golt 

gulden, uuit de Ecclesiastique Camer in tempore te ontfangen. 

 

 

146. Eodem die [20 Aprilis 1641], fol.36vo. 

Opte requeste van Johan van Langenberch te kennen gevende, dat zijns suppliantz soene 

Wilhelmus, willens is, sich opte reise naer Oist ofte West Indien te begeven ende dat buiten 

sijne suppliantz macht is hem met clederen ende notdruft van soe dane voorgnoemene reise 

naer behoren te versien, versuickende aversulx sijnen voorschreven soen met eenige 

penningen tho verhelpen wegen vervallene huis huire sijnes huises inde Hoffstraete gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant tot uuit rustinge van zijnen 

voorschreven soen, uuit die vervallende huis huijre t meugen lichten die somme van vijff ende 

twijntich carels gulden eens, sonder meer. 

 

 

147. Den 8 Maij 1641, fol.37. 
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Is Simon Janssen constaepel ten respecte van gedaene diensten en uijt andere consideratien 

begunstiget met thien goltgulden, die hij sal hebben te ontfangen uijt deses Stadts Camer 

vande Ed. Arent Sloot en Evert Rijnvisch. 

 

 

148. Den 25 Maij 1641, fol.37. 

Is Jurgen Peters, Roedendraeger vermits affsterven van zaelige Engbert Martens, op sijn 

verseuck begunstiget met den opsicht  van het setten der carmis craemen. 

149. Eodem die [25 Maij 1641], fol.37. 

Seecker persoon van Exloo omtrent Couverden weecks huijs door moetwillens affgebrant, 

door commiseratie begunstiget met 3 carel gulden. 

 

 

150. Den 5
de

 Junij anno 1641, fol.37. 

Opte requeste van Adriaen de Mangelaer versoeckende , dat hij mit een penninck tot 

huijshuijre mochte worden versien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begonstigen suppliant, mit thijen golt gulden, tot 

betaelinge van sijne huijshuijre, om uijt de Caemer vande E: Caemener Arendt Witte, 

t’ ontfangen. 

 

 

151. Den 5
de

 Junij anno 1641, fol.37vo. 

Opt’ requeste van Thijs Janssen Draeck scheeps timmerman, versoeckende dat hem in sijn 

olde daegen, uijt de geestlicheijt, mit een penninck mochte versijen worden. 

Was geapost:  Schepenen nede Raedt, begunstigen suppliant, mit vijff en twintich goltgulden 

eens, om uuijt de Caemer vande E:  Caemener Arent Witte t’ ontfangen. 

 

 

152. Den 12 Junij Anno 1641, fol.37vo. 

Opte requeste van Berent Berents sweertveger, versoeckende dewijle hij op de Hasseler 

merckt een koebeest heeft gecooft gehadt, soe voir den Roskam was gebonden ende 

lossgeraeckt is, sonder dat suppliant het voirschreven beest weder heeft connen becomen, 

ende dat tegenwoirdich, seecker beest in den Bruinnisch heeft gestaen ende int’ Weeshuijs 

gebracht is soe bij nimant bekent en wort ende wel 10 carels gulden slimmer is als suppliants 

verloorne beest, ende daerom gepraesumert wordt, dat de eijgenaer van dit voirschreven beest, 

suppliants beest in plaetse vant’ selve, wel mochte nae hem genomen hebben, versoeckende 

oversulckx dat hem dit voirschreven beest mochte gevolcht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij dit voirschreven beest 

sal moegen nae hem nemen, mets betaelende de costen daer van gedaen inden Bruinnisch als 

mede de weesen haer weijde gelt, ende daer dan noch den rechten eijgenaer vant’ 

voirschreven beest mochte opstaen, sal suppliant geholden wesen deselven het voirschreven 

beest wederom te laten volgen, genitende dan noch wederom sijne oncosten. 

 

 

153. Eodem die [12 Junij 1641], fol.38. 

Goetgevonden uuit het averschott van de Ecclesiastique Camer van den E: Erenst van der  

Cuerbeecke, tot supplement van het Court van desen Stadt Camer vanden E: Tengnegel 

wegen Jenne Bodde, aen den Secretaris Breda sal betaelt worden tweehondert  twee en  



Pagina 35 van 152 

t’ negentich carels gulden. Voirts hebben haer Achtbaerheden uuit consideratien Jenne Bodde 

begunstiget met vijff en twintich carels gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer vanden Ed. 

Witten te ontfangen. 

 

 

154. Den 19 Junij Anno 1641, fol.38. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Kunneken Vokkingh weduwe van zaelige 

H. Sanders gewesene predicant tot Boenen bij den Ham tot haer soens Ludolphi Sander studia 

geaccordeert vijff en twintich golt gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer vande Ed. 

Witten te ontfangen, waer van nu de gerechte helfte ende de wederhelfte comende Martini sal 

verschenen wesen. 

 

 

155. Eodem die [19 Junij 1641], fol.38vo. 

Opte requeste van Lubbert Michgels veerman, versoeckende consent om te moegen 

wechbrecken seecker huijsken bij hem omtrent het Enckerveer voir desen gebouwt, soe 

tegenwoirdich aldair geen dienst can doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen dat suppliant dat hij dit voirschreven 

huijsken tot sijnen schoensten sal moegen removeren ende het wech brecken. 

 

 

156. Den 26 Junij anno 1641, fol.38vo. 

Opte requeste van Roloff Derksen leestemaecker te kennen gevende dat hij uuit sijn vercofte 

huisken inde Nijestraete an dese Stadt tho bethalinge plichtich is ses jaeren, des jaers acht 

carels gulden 8 stuiver versuckende eenige remisie wegen zijner ende zijner huisvrouwe 

olderdom. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remittieren den suppliant van dese ses verloepene 

jaeren fijer van de olste jaeren. 

 

 

157. Den 3 Julij anno 1641, fol.39. 

Opte requeste van Anna Leenarts versoeckende, dat haer een teerpenninck om goede wille 

mochte gegeven worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante mit 12 carels gulden, om uuijt 

de geestlicke Caemer vande E: Burgemeester Gerrit van Santen t’ ontfangen. 

 

 

158. Den 15 Julij Anno 1641, fol.39. 

Hebben Schepenen ende Raedt opte requeste van Willem Henricks meijer opte 

Mandemaeckers Weert wegen sijn groote geledene schade den selven geremitteert van sijn 

pacht in de Camer de Anno 1638 ende inde navolgende camers loopende sijn huijrjaren, ijder 

jaer hondert carels gulden. 

 

 

159. Den leesten (31) Julij Anno 1641, fol.39. 

Opte requeste van Foppe Jans van Campervene versoeckende noch eenige remissie, van het 

beloopen met sandt van dree margen landts in de Venemae van de Ecclesiastique camer in 

huijre hebbende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliant wegen sijne geleedene schade, 

boven de geremitteerde vijff en twintich carels gulden noch vijff en twintich carels gulden. 
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160. Den 10 Augusti Anno 1641, fol.39vo. 

Opte requeste van Wilhelm Everts ende Bartolt Jans Twenthe, als momberen over des 

Eersaeme Henrick Gerrits Spirincks dochterken bij desselves zaelige huisvrouwe Risseltien 

Hartgers in echtschap verworven, versoeckende consent, om diverse parceelkens van 

landenen, met anderen mandeelich, te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Wilhelm Evertsen ende Bartolt Jans 

Twente als momberen over des Eersaeme Henrick Gerrits Spirincks voirschreven dochterken, 

om ten overstaen van den voirschreven Henrick Gerrits Spirink, die hijrinne verhaelde der 

kinder aendeelen landes, te vercoopen, ende de penningen daer van procederende, ten meesten 

profijt van haer voirschreven plechkindt wederom aen te leggen. 

 

 

161. Den 21 Augusti Anno 1641, fol.40. 

Opt versoeck vande Gedeputeerden vande Stadt Bre(de)voort, versoeckende tot vergrotinge 

van haer kercke een subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen de voirschreven Gedeputeerden tot 

vergrotinge van de kercke van de Stadt Bredevoort met vijff en twintich golt gulden uuit de 

Camer van de Ecclesiastique goederen van de Camener Witten te ontfangen. 

 

 

162. Den 26 Augusti 1641, fol.40. 

Op de requeste vande momberen van Toenijs Rijnvisch onmundige kinderen, versoeckende, 

vermits den sooberen staet en veelheijt der schulden, seeckere halff erffken off Coeterstede int 

Graeffschap Sutphen geleegen. 

Was geapost:  Suppliant wort geconsenteert dit gemelte halff erffken ot proffijte van haere 

pleechkinderen openbaerlick te moegen vercoopen. 

 

 

163. Eodem die [26 Augusti 1641], fol.40. 

Voorders is Gerardus Alberti praeceptor tertiae classis voor sijne opbreckinge vereert 14 

carels gulden. 

 

 

164. Den 18 Augusti 1641, fol.40vo. 

Opde requeste van Toenijs Rutgers buijten hoofftman toe Brunnepe verseuckende met een 

penninx tot winter brant gunstelick versien te moegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant uijt commiseratie met thijn 

carels gulden eens, die hij sall hebben te ontfangen uijt de Ecclesiastique Camer vande  

E: Camener Witte. 

 

 

165. Den 31 Augusti 1641, fol.40vo. 

Opte requeste van de momberen over zaelige Kiliaen Wegewaerts naergelaetene kinderen 

versoeckende naervolgende parceelen van goederen ten meesten voordele haerer 

pleechkinderen, het si int openbaer off uijtterhant naer voorvallende gelegentheijt te moegen 

vercoopen, als te weeten twe hooven binnen Graffhorst geleegen, ses schepel gesaeijs int 

gebiet van Hattum geleegen, verscheijden parceelen van Landerien tot Oosterwolde geleegen, 

met Jacob Roeloffs Steenberch cum suis mandelich het huijs, erve en aengelegen hoff 
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Bovenpoorte geleegen, soo vande zaelige Lieutenant Thimen Henrix heergecoemen is, lest 

een drie achte parten van een halff erve op Camperveene geleegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt vinden om consideratien goet, dat de momberen eerst 

de gespecificeerde parceelen tenteeren openbaerlijck te vercoopen, ende bij onstentenisse, dat 

dieselve also niet en conden vercoft worden, worden de momberen geauthoriseert, de 

vercoopinge uijt der hant te doen. 

 

 

 

166. Den 9 Septembris Anno 1641, fol.41. 

Opte requeste van Marighen Geertz zaelige Johan Geertz Tripmakers naegelaetene weduwe 

versuickende tot reddinge van haere saecken dat haer twije momberen meugen bijgevuegt 

worden int vercoepen van haer huis als anders. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben geauthorisiert ende authorisienen cracht deses 

den eersame Dercks Engbert Bischop ende Jacob van Acken tot momberen, aver 

suppliantinne, om deselve in alle voorvallende saecken met raedt ende  daet bij tho woenen 

ende tho assisteren. 

 

 

167. Den 14 Septembris Anno 1641, fol.41vo. 

Opte requeset van Abel Arents ende Jan Carsten als momberen van Gerrit Rutgers 

naegelatene soene van Rutger Gerrits ende Elsien Henricks eheluijden, versoeckende consent 

om het voirschreven hare plechkindt wegen sijne quade comportementen, nae Oist-Indien te 

moegen seinden, ende tot dien eijnde een breff van recommendatie ande heeren 

bewinthebberen vande Oist-Indische Compagnie, ende also de moeder vanden voirschreven 

Gerrit Reutgers voirhebbens is, haer halve huijs ende arve op den Burgel achter de Brouwerie 

van Jan Dominicus gelegen te vercoopen. Soe versoechten de voirschreven momberen in 

qualite mede consent om haer wederhelfte vant’ voirschreven huijs ende arve te (ver)coopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt vinden goet dat Rutger Gerrits soene voirschreven 

wegen sijn quade comportementen nae Oist-Indien versenden worde, het versoechte 

voirschriven wordt, om consideratien affgeslagen, tot vercoopinge van het halve huijs ende 

arve hijrinne verhaelt, worden de momberen geauthoriseert. 

 

 

168. Eodem die [14 Septembris 1641], fol.42. 

Den Ontfanger Biscop geordonneert aen Janne Bodde te ontrichten hem consideratien te 

stellen, uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Arent Witten twintich carels gulden eens. 

 

 

169. Den 18 Septembris Anno 1641, fol.42. 

Opte avergegevene requeste van de momberen aver Gijsbert van Bronckhorst kijnderen, bij 

Joffer Hermanna van Wijngerden in echtschap geprocreert, versuickende dat Jaques Arentz 

meuge geinsinueert ende belieft worden, egeene penningen van sijne gecofte Brouwerije an 

iemant anders, als an zijne kijnderen momberen ende tot behoeff derselver kijnderen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonnieren in desen, dat Jacques Arentz alnoch 

geinsijnuieert sal worden, omb geene penningen, vande gecofte Brouwerije an Gijsbert van 

Bronckhorst te bethalen, maer dat die bethalinge daervan an supplianbten als respective 

momberen gedaen sal worden, averst contrarie doende, sal hem Schultus geene bethalinge 

verstrecken. 
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170. Eodem die [18 Septembris 1641], fol.42. 

Albert Bolte doet sijn gycht dat hij op huiden dato deses den inholt deser Appostille de 

schultus Jacques Arentz geinsinueert ende voorgeleesen heft. 

 

 

171. Den 20 Sept(embris) 1641, fol.42vo. 

Is Christophorus Mollerus vice rector scholae wegen sijne langhduijrige sieckte begunstiget  

met vijff en twintich golt gulden welcke hij uijt d’ Ecclesiastique Camer vande E: Arent Witte 

sall hebben te ontfangen. 

 

 

172. Den 25 Septemb(ris) Anno 1641, fol.42vo. 

Opte requeste van de eersaeme Johan Lasman ende Wessel Jans als momberen van Mergien 

Heijns, versoeckende consent om ten meesten profijt vande voirschreven Mergien Heijns te 

moegen vercoopen, seecker huijsken ende arve in de Geertstrate van den Aa gelegen, deses 

Mergien Heijns toebehoirende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den eersaeme Jan Lasman ende Wessel 

Jans, om het voirschreven huijsken ende arve ten meesten prijse opentlijck te moegen 

alieneren ende vercoopen. 

 

 

173. Eodem die [25 Septembris 1641], fol.42vo. 

Opt’ versoeck van zaelige Geert Tromslagers weduwe hebben Schepenen ende Raedt de selve 

in hare sieckte begunstiget met twintich carels gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer 

vande Camener Witten, te ontfangen. 

 

 

174. Den 12 Octob(ris) Anno 1641, fol.43. 

Is de Camener Santen geordonnert te betaelen, aen Jan van der Hoeve wegen een halff jaer 

verpleginge van Jan van Langenburch, nu op Michaeli deses jaers 1641 verschenen. 

 

 

175. Den 13 Octobris 1641, fol.43. 

Is Nicolaes Ox ten regarde van sijne tegenwoordige groote sieckte, begunstiget met 12 carels 

gulden eens, welcke hij sall hebben te ontfangen uijt de Ecclesiatique Camer vande E: Arent 

Witten. 

 

 

176. Den 15 Octob(rs) 1641, fol.43. 

Opte requeste van Annegien Herms naegelatene weduwe van zaelige Geert Geerts brouwer, 

versoeckende dat Willem Geerts ende Willem Herms haer kinderen oomen, moegen 

geauthoriseert worden totte vercoopinge van de Brouwerie in de Speldemaeckersteege 

gelegen, alsoo deselve op groote schade is staende. 

Was geapost:   Schepenen ende Raedt authoriseren dese hijrinne verhaelde oomen van zaelige 

Geert Geertsen kinderen, totte vercoopinge van dese hijrinne gementioneerde Brouwerie. 

 

 

177. Den 27 Octob(ris) 1641, fol.43vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonnert, dat uuitte Ecclesiastique Camer van den Ed.  
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Witten aen Henrick Helmichs wederom uuijtgekeert sullen worden alsodanige derthijn carels 

gulden als deselve inde sieckte van Jenne Bodde haer verstreckt heft. 

 

 

178. Den 28 Octobris Anno 1641, fol.43vo. 

Opte requeste van Henrick Gerrits ende Thijs Gerrits Gildemeesteren vant’ Linnenwevers 

Gilde, neffens Sweer Herms, versoeckende, dat Jan Lambertsen Scheijdemaecker, soe nu 

eenige tijt, wegen sijn moetwille uuitte cost van St. Geertruijden geweest is, wederom inde 

cost moege abgenomen worden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt accorderen dat Jan Lamberts bij de kerckmeesters van 

St. Geertruiden Gasthuijs wederom int’ voirschreven Gasthuijs sal moegen angenomen 

worden, ende sal hij Jan Lamberts van henvoerder der maten hem comporteren ende dragen 

ende van alle moetwille ende ongehoirsaemheit ontholden, dat haer Achtbaerheden de minste 

claechte niet wederom van hem voiren komen, off Schepen ende Raedt gedencken hem daer 

voir aen te sien. 

 

 

179. Den 2 Novemb(ris) Anno 1641, fol.44. 

Opte requeste van Clasken Cornelis weduwe van zaeliger Volcker Jochums, pander, 

remonstrerende hoe dat de Scholtes Jan ten Tooren in huijre heeft het landt achter Cuijner 

genaemt Camper landerien, totte Ecclesiastique Camer gehoirende, bij suppliante van hem 

scholtes overgenomen, ende hoe dat sije suppliante is 6 voten dijcks van den vasten dijck 

heeft moten verleggen, wegen inlage soe daer gevallen is versoeckende daervoir remissie 

ande verloopene pachten, versoeckende beholtes tot executie toe haer verwonnen heeft, dat de 

verloopene pacht tot toecomende meij noch mochte bliven staen. 

Was geapost: In regardt van desen verlechten dijck hijrinne gementioneert, remitteren 

Schepenen ende Raedt suppliante hondert en twintich carels gulden van hare verloepene 

landtpacht, soe suppliante in dre Camers daerinne ten achteren is, in ijder veertich carels 

gulden sal moegen gecortet worden. Belangende de resterende penningen, indien de  Schultes 

Jan ten Tooren met suppliante toecomende meij soude willen patienteren soe ist dat haer 

Achtbaerheden tot deselve tijt den Schultes voir onbetaelinge nije molesteen sullen laten ende 

de saecke soe lange laten staen. 

 

 

180. Den 13 Novembris Anno 1641, fol.44vo. 

Opt’ versoeck van Ds. Samuel Scriverius predicant in Mastebroeck, versoeckende 

gecontinueert te worden inde huijre van den Mostertcamp, in qualiteit, als sijn antecessor  

Schotlerus de selve in sijn leven gebruickt heeft, hijr op hebben Schepenen ende Raedt sijn 

eerwaerde inde loopende resteren huijr jaren van den Mostertcamp gecontinueert op conditien 

als het sijn eerwaerde antecessor in huijre gehadt heeft. 

 

 

181. Den 16 Novembris Anno 1641, fol.44vo. 

Opte requeste van Bartelt Jans Twenthe en Willem Everts als momberen over Jenneken 

Henricks  ende die eersaeme Henrick Gerrits Spierlinck als vader vande voirschreven dochter, 

versoeckende, dat eenig mobelen, soe van des voirschreven dochters bestemoeder zaeliger 

Janneken Hartgers hergecomen sijn, ende niet dienlijck sijn om te houden, maer behoiren  

vercooft te worden, doch dat eenig clederen van linnen ende wullen onde de voirscreven 

goederen souden moegen tot profijt van de dochter behouden worden, voirts versoeckende des 

voirschreven dochters vader voirschreven Henrick Gerrits Spierlinck, dat hem tegens de 
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educatie ende onderholdinge van sijne voirschreven dochter de bladinge vande voorgedachte 

naelatenschap, tot hare mondige jaren mogen gevolcht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren, dat dese hijinne verhaelde mobelen, ten 

overstaen van een Secretaris sullen moegen vercoft worden, ende dat van de voirschreven 

mobelen goederen annotatie sal gehouden worden ende de penningen daer van procederende 

tot profijt vande voirscreven dochter op interesse belecht te worden, daer avers eenige 

goederen onder die voirschreven mobelen ende clederen souden moegen bevonden worden, 

de voirschreven dochter dienende, deselve goederen voir de dochter te behouden, ende bij 

haer gebruickt te worden, angaende het versoeck van den eersaeme Henrick Gerrits 

Spierlinck, om die bladinge van de goederen hijrinne gementioneert te moegen geniten, hijr 

op sullen de heeren hoeftluijden vant’ Boven Espel loco Cuerbeecke de heer Ruijtenburch de 

voirschreven Henrick Gerrits Spierlinck ende de voirschreven momberen verstaen. 

 

 

182. Den 20 Novembris Anno 1641, fol.45. 

Opte requeste van Gerrit Jan van Bevergeren ende sijn huisvrouwe toe erkennen gevende, 

welcker gestalte durch contrario fortuni sij supplianten bevinden haer geinvolieert met veele 

meer schulden verre de weerde van hare goederen excederende, ende dat hare creditoren geen 

regard nemende op suppliantens fortuino ende anders evenwel van haer achterwesen willen 

betaelt sijn, ende also t’ selve haer niet mogelick is dat sije oversulckx vernoitsaecken waren 

cessie ende affstant van hare goederen te doen, om van de molestatie van haere creditoren 

ontslagen te wesen, versoeckende daerin supplianten briven van cessie in commini forma, 

sijnde supplianten bereit alle hare goederen, schulden ende inschulden, doir een Secretaris, tot 

profijt van de crediteuren te laten beschriven ende inventariseren ende den inventaris te 

bevestigen nae behoiren twelcke doende. 

Was geapost:  Den 18 Novembris is ingedient dese voirschreven requeste waerop den 20 dito 

Schepenen ende Raedt geordonneert hebben, dat supplianten voir de heeren Burgemeesteren 

inder tijt erschinen  

sullen, om volcoment openinge van haer staet te doene, soe ten overstaen van twee vande 

principaelste creditoren ende een Secretaris sal geannoteert worden, welcken staet supplianten 

geholden sullen wesen met eede te verificeren, ende sullen dienvolgende der supplianten 

goederen tot profijt van hare creditoren gedistraheert ende vercooft worden, ende wegen de 

penningen, soe daervan werden procederen het stuck van praeferentie ende concurrentie tot 

sijner tijt onder de respective creditoren gedisputeert worden. 

 

 

183. Den 27 Novembris Anno 1641, fol.46. 

Sijnnen binnen gestaen de gedeputeerden des eerweerdigen kerckenraets alhijr ende hebben 

geremonstreert ende toe erkennen gegeven, de extraordinarische miserie ende armode van 

over de dree hondert soe predicanten als schoelmeesteren in den Nederhessen, ende voir 

deselve versoecht een Christelijck subsidium, hijr op hebben Schepenen ende Raedt uuit 

Christelijcken compassie, de selve begunstiget met twee hondert ende vijftich carels gulden, 

ende sal hijrtoe 150 gulden genomen worden van de amenden daer op eenige papistennu 

ionckstleden geclaert sijn, de de resteerende 100 gulden sal uuitte Ecclesiastique goederen van 

de Camener Santen betaelt worden. 

 

 

184. Den 30 Novemb(ris) 1641, fol.46. 

Opde requeste van Gerrijt Alberts sijns hantwerx een pannebacker olt 70 jaeren, hebbende  
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eene inpotente dochter van 32 jaeren, versoeckende, met een penninck te moegen werden 

vertroostet, ende daer uijt desen winter te moegen onderhouden te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant in sijnen tegenwoordigen noot 

met thijn golt gulden eens, die hij sal hebben te ontfangen uijt de Ecclesiastique camer vande 

E: Gerhardt van Santen. 

 

 

 

185. Den 2 Decemb(ris) 1641, fol.46vo. 

Opde requeste van Cornelijs Henrix en Gerrijt Janssen Steenberch momberen over zaelige 

Lephert Lepherts dochter genaemt Femme Lepherts getrout met Jacob Rijxen, versoeckende 

dat sij aende voornoemte persoonen ten overstaen van heeren hoofftluijden haeres ontfanghts 

ende uijtgave de rekeninge, bewijs ende reliqua mochten doen ende de voornoemde 

eheluijden volgents houwelijcks contract de goederen van haer Femme Lepherts aen haer 

mochten worden gevolgt, doch dat volgents expressen bedinge in het voorschreven contract 

vervatedt, die daer inne gementioneerde thijn duijsent carels gulden op verscheijden 

comptoiren op interesse belecht in state mochte opte comptoiren verblijven, ende die breven 

daer van bij imant daer toe gequalificeert in bewaer genoemen mochten werden, op dat die 

selve niet qualijck mochten werden gemenageert, ende evenwell die interessen bij haer 

eheluijden geproffiteert en genooten worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneeren deswegen de administratie haeres 

pleechkints goederen voor de heern hooftluijden vant Buijten Espell de E: Toenijs Steenberch 

ende Arent van Ruijtenberch, rekeninge, bewijs ende rekeninge te doen. Belangende te 

rentebrieve vande thijn duijsent gulden in de hijlix voorwaerden vervaetet, sullen aende 

Magistraet overgelevert worden, om voorders in der saecken gedisponert te worden. 

 

 

186. Den 8 Decemb(ris) 1641, fol.47. 

Opt’ versoeck vande Arme Bedieners deser  Stadt, om te moegen hebben, een leedige tooren, 

om voor den armen aldaer in vooraet te moegen leggen, een parthije turffs. Soo hebben 

Schepenen ende Raedt bij provisie haer begunstiget, mit de leedige tooren, omtrent het Hoff, 

de welcke door de tegenwoordige Caemeners vande Stadt mit eenige plancken overdecht sal 

worden. 

 

 

187. Den 4 Decem(ris) 1641, fol.47vo. 

Is de weduwe vande zaelige Schultis Gerbrant Witte voor haere vermeintie praetensie 

toegestaen ende begunstiget met vijff en seventich carels gulden, die uijt het overschot van 

zaelige Burgemeester Reijner Henrix Ecclesiastique Camer sullen werden voldaen. 

 

 

188. Den 7 Decembris Anno 1641, fol.47vo. 

Opt’ versoeck van Albert Pauwe ende sijn huisvrouwe hebben Schepenen ende Raedt haer 

geremitteert die verloopenen huishuijre van het huisken ande Cellebroders brugge gelegen. 

 

 

189. Den 11 Decemb(ris) 1641, fol.47vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonnert dat Rijck Andries brouwer, ende Henrick 

Helmichs ten wederzijden inde tijt van twee maenden van huijden dato deses aff, ijder een 
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behoirlijck inventaris, gelijck sulckx nae deser Stadt Campens rechten is behoirende an den E: 

Gerichte geholden sal wesen over te leveren. 

 

 

190. Eodem die [11 Decembris 1641], fol.47vo. 

Opte requeste van Leenart Nikel metseler van Cour in Switserlant getrouwt aen Henrickien 

Gerrits dochter van Gerrit Arens, Burger deser Stadt, versoeckende begunstiget te worden soe 

voir hem als sijn beijde soentgens Jacob ende Gerrit genaemt met deser Stadts groote 

burgerschap, ende alsoe hij suppliant wegen de onveelicheit van den wech sijn geboertsbreff 

niet heeft connen becomen praesenteerende alle devoiren antewenden, om soe mogelijck 

deselve alnoch uuittebrengen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant ende sijn beijde soentges 

met deser Stadts Burgerschap ende de gerechticheit van dien, mets betaelende voir hem 

suppliant ende sijn oltste soentgen die gerechticheit daer toe staende, angaende het jonckste 

soentgen wordt gratis daer mede versien. Ende mach hijr op comen bij de heeren 

Burgemeesteren inder tijt ende bij de heeren Cameners, belangende sijn geboerts breff sal 

suppliant alle devoiren anwenden, om de selve inden tijt van een jaer bij te brengen, ende 

hebben haer Achtbaerheden om goede consideratien hijrinne aldus gedispenseert, ende dat 

dan noch sonder consequentie. 

 

 

191. Eodem die [11 Decembris 1641], fol.48. 

Opte requeste van Hermen Wijbrants ende sijn huisvrouwe versoeckende eenich subsidium in 

haren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met twaelff goltgulden eens, 

uuitte Eccklesiastique Camer van den E: Santen, te ontfangen. 

 

 

192. Den 23 Decemb(ris) 1641, fol.48vo. 

Is Jan van der Hoeve voor huijshuijre eens toegelecht vijffthijn golt gulden eens, te ontfangen 

uijt d’ Ecclesiastique Camer vande E: Gerhardt van Santen. 

 

 

193. Eodem die [23 Decembris 1641], fol.48vo. 

Opte requeste van Henrick Willems, versoeckende, alsoo hij den 25 decembris 1639 sijn 

onmundige dochter Jennegien Hendrix, voor inganckx sijnes tweeden houelix, haer zaelige 

moederlicke bestemoeders ende oom goet, hadde beweesen ende de momberen hadden laeten 

toecoemen ende inde bewijsinge nijet was gespecificiert dat het selvige daerinne mochte 

gestelt worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren suppliant sijn versoeck. 

 

 

194. Den 28 Decemb(ris) 1641, fol.48vo. 

Opt’ request vande onmundige twee kijnderen van zaelige Johan Bloemen versoeckende alsoo 

haer zaelige vaeder mit d’ eene woeninge sijn levent lanck op deser Stadt Campens Waege 

overmits hij in Stadts werck sijn gesontheijt hadde verlooren, was begunstiget, ende sije 

alnoch mit swaere schulden door het overgecomene ongeluck waeren beswaert, alnoch 

mochten begunstiget worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant Greetien ende Aeltien Jans als 

toecoemende Paesschen 1642 noch een jaer mit de woeninge, op deser Stadt Campens Waege. 
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195. Den 8 Januarij Anno 1642, fol.49. 

Opte requeste van Jan Henricks Moppe kaach schipper, versoeckende dewijle hij groote 

schade voir desen geleeden heeft, overmits sijn caechschip bij Marcken gesoncken is geweest, 

ende tot reddinge vandien deser Stadts schuite hem geleent is geweest soe onder een 

veerschip is geraeckt ende aen stucken is gestoten geworden, dat het selve gratioeslijck moege 

overgesien worden. 

Was geapost:  Ten respecte van suppliants geleedene schade, sal suppliant van de hijrinne 

gementioneerde schuite niet hebben te betaelen, wordende t’ selve hem geremitteert. 

 

 

196. Eodem die [8 Januarij 1642, fol.49vo. 

Opte requeste van Coert Clasen ende Geese Claes sijn huisvrouwe, versoeckende dat haer 

moegen gevolcht worden allsodanige goederen als Jenne Jans Bodde haer suppliantinne 

moeder haer bij testamente voir uuit gemaeckt heeft, ende dat haer oock mooge geworden 

vijftich gulden van alsoedanige tweehondert gulden als voir supplianten bij de Ecclesiastique 

Camer sijn berustende, ende dat de resterende hondert ende vijftich gulden bij de 

Ecclesiastique Camer moegen verbliven ende voir haer verrenthet worden. 

Was geapost:  Nae gedane rapport van de Geestlijcke Cameners, hebben Schepenen ende 

Raedt verstaen, dat supplianten de goederen, vermoegens den overgelechten testamente, 

gevolcht sullen worden, als mede de versochte vijftich gulden, ende sullen de resterende 

hondert ende vijftich gulden, tot supplianten profijt bij de Geestlijcke Camer alnoch verbliven 

ende verrenthet worden, belangende de twee hondert carels gulden, soo durch overlijden van 

zaelige Jenne Jans Bodde op haer zaelige soens innocente dochter Aleijt Jans vervallen sijn, 

dewijle de voirschreven innocente dochter uuitte Ecclesiastique Camer gealimenteert ende 

onderholden wort, verclaren haer Achtbaerheden op de Ecclesiastique Camer vervallen te 

wesen. 

 

 

197. Den 13 Januarij 1642, fol.50. 

Is Ivo Sibrandus voor dedicatie van sijne versen tot geluck wenschinge van een geluckige 

regieringe van een Achtbaeren Magistraet, om consideratie uijt het overschot van des  

E: Cuerbeeckes Ecclesiastique Camer begunstiget met twintich carels gulden. 

 

 

198. Den 15 Januarij Anno 1642, fol.50. 

Opte requeste van Truijde Gerrits versoeckende eenich subsidium in haren soberen staet. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante wegen hare groote geleedene 

schade, met twintich golt gulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer vande E: G. Santen te 

ontfangen. 

 

 

199. Den 22 Januarij Anno 1642, fol.50. 

Opte requeste van Hermen Jans, koster vande Bovenkercke, versoeckende wegen sijn 

extraordinarisch dienst, vermeerderinge van sijn tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant om redenen in dese requeste 

bijgebracht met vijfthijn goltgulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener, den  

E: G. Santen te ontfangen. 
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200. Den 27 Januarij Anno 1642, fol.50vo. 

Opte requeste van Heijmen Herms Backer ende Johan Carsten als momberen over zaelige Jan  

Assiens Voirmans naegelatene onmundige kinderen, versoeckende dewijle de voirschreven 

hare pleechkinderen een parceelt in landes van ongeveerlick dree virendeel morgen landes, 

hebben liggen ande Senneker wech, waer van wegen den onraet voirich des jaers wordt 

geprofit een voir hare plechkinderen, versoeckende authorsatie om het voirschreven 

perceelken landes te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren de voirschreven momberen, om het 

verhaelte stuckien landes opentlijck ande meest biedende te moegen alieneren ende 

vercoopen. 

 

 

201. Den 5 Februarij Anno 1642, fol.51. 

Opte requeste van Elsien Veen, naegelatene weduwe van zaelige Berent Wijndelsen, 

versoeckende dewijle sije suppliantinne naer het overlijden van haer zaelige eheman, met vijff 

kinderen is bliven sitten, sulckx dat sij met het opbrengen derselver, vermits de goederen niet 

al te groot sijn, genoech te doen heeft ende noch daegelix meer te doen sal crijgen, om deselve 

eerlick op te trecken, ende alsoo hare kinderen vande bestemoeder eenige goederen 

aengestorven sijn, dat sij geduerende haren weduwen staet, de vruchten vande goederen 

moege geniten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen ende consenteren, om goede consideratien 

suppliante dat sije de vruchten ende opcompsten van de goederen, soe van suppliantes 

kinderen bestemoeder sijn hergecomen, sal moegen trecken ende geniten, ende dat soe lange 

suppliante op haer weduwen stoel wert sitten, om daeruuit hare kinderen alsoe deste eerlijcker 

opte brengen. 

 

 

202. Eodem die [5 Februarij 1642], fol.51. 

Opte requeste van Hilleken van de Hove, versoeckende voldoeninge vant’ virendeel jaers cost 

penningen, daer Joan van Langenburch ingesturven is, als mede dat sije moege beholden het 

bedde, ende bolster neffens eenich weinich ander goets van den voirschreven zaelige Joan van 

Langenburch, onder haer berustende in regardt dat sij der voirschreven Joan van 

Langenburchs soene Willen genaemt uuit zoo comende, een geruijme tijt inde cost gehadt 

heeft, waervan haer 52 gulden souden alnoch competeren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat suppliante het virendeel jaers 

costpenningen waerinne Joan van Langenburch gesturven is van den Camener de E: G. 

Santen sal hebben te ontfangen, accorderende voirts mede suppliante dat sije wegen de 

costpenningen van Willem van Langenburch, sal hebben te geniten het geene van zaelige Joan 

van Langenburch, bij suppliante berustende is. 

 

 

203.  Eodem die [5 Februarij 1642], fol.51vo. 

Opte requeste van Johan Jurriens ende Berent Jans Linde zijnde als geauthorisierde 

momberen aver het onmundige kijnt van Jacob Jacobs Cuijper versuickende authorisatie 

vande Magistraet omb seecker hoff tot Bronnope, an St. Niclas dijck gelegen tot bethalinge 

vande resterende copenningen, als andere schulden soe an Enget Veessmans erfgenaemen 

ende anderen tho voldoen ende tho bethalen. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren supplianten, omb den hoff tot Bronnope 

voorschreven gelegen, oepentlicken tot prouffit haer plechkijndes ende voldoeninge van de 

gemelte schulden te muegen vercoepen. 

 

 

204. Den 8 Februarij 1642, fol.52. 

Opde requeste van Albert Bolt, versoeckende dat hem den thins van thijn golt gulden uijt sijn 

huijs achter t’ Raedthuijs staende, gaende, soo lange hij leeffde hem mochte werden 

geremitteert, ende daer en boven als andere dienaers twintich golt gulden iaerlijcks voor 

huijsehuijre boven den thins mochten genieten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteeren de suppliant de 2 off 3 jaeren ter somme 

van thijn golt gulden. 

 

 

205. Eodem die [8 Februarij 1642], fol.52. 

Opte requeste van Frerick Aerts olde meijer deser Stadt opt’ Haatlandt vant’ erve genamt den 

Carenhoop, versoeckende eenige remissie van sijne verloopene landtpacht, in regardt 

genomen sijne groote indispositie ende extraordinarische geleedene schade onder sijne 

beesten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren om goede consideratien den suppliant van 

sijne verloopene pachtpeningen inde jaren 1636, 1638 ende 1637 van ijder derselver jaren 

hondert en vijff en twintich carels gulden. 

 

 

206. Den 10 Februarij 1642, fol.52vo. 

Opde requeste van Jan Henrix op de Muddercuijl, doleerende over de groote schade die hij 

door wechloopen van dijcken, saet ende hoeij de tijt van vier iaeren heeft geleeden waer door 

hem onmoegelijck is sijne belooffde pachtpenningen op te brengen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteeren suppliant inde Camer vande E: Hoolboom 

en Wessinck de somma van hondert daeler, ende inde volgende Cameren geduijrende dese 

huijrjaeren in ijder Camer hondert carels gulden. 

 

 

207. Den 12 Februarij Anno 1642, fol.53. 

Opte requeste van Jacobus Mijlius apothequer, versoeckende een jaerlix tractement in regardt 

suppliant groote dienst tot nochtoe bij den armen gedaen heeft ende alnoch  geerne daerinne 

soude soecken te continueren ende dewjle suppliants winckel neffens de winckel van den 

apothequer Vene, wort gevisiteert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met dertich golt gulden des 

jaers, jaerlijckx uuit deser Stadts Camers respective in twee termijnen, als Paesschen ende 

Michaelis te ontfangen, waervan het eerste termijn op op Paesschen toecomende sal 

verschenen wesen, mets dat suppliant een goeden winckel van droegen ende anders 

nabehoiren versien, sal geholden wesen te houden, ende jaerlijcks de visitatien sal 

onderworpen wesen. 

 

 

208. Eodem die [12 Februarij 1642], fol.53. 

Opt’ versoeck van Anna van der Straten, hebben Schepenen ende Raedt haer in haren soberen 

staet, geremitteert vijff jaren renthe, uuit haer huijs in de Nijestrate des jaers met twee golt 

gulden inde Ecclesiastique Camers respective verschenen. 
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209. Eodem die [12 Februarij 1642], fol.53vo. 

Schepenen ende Raedt als overmombers hebben geapprobeert ende geratificeert, seecker acte  

ofte maechscheijdinge de dato den 7 februarij Anno 1642 raeckende mede de onmundige 

soene van zaelige Dubbelt Dreesen, Berent Dubbels genaemt, doch dat voirschreven 

onmundige soene voirbeholden sijn actie, recht ende praetensie, soe hem huijden ofte morgen, 

sal wesen geschapen, uuit cracht van seecker testament bij Carst Arents ende Mette Jans sijn 

huisvrouwe voir Jacob Juncker Scholtus tot Isselmuijden Anno 1635 den 24 Januarij 

gecelebreert ende opgerichtet weesende. 

210. Den 17 Februarij 1642, fol.53vo. 

Op de requeste van Albert van der Cuerbeecke ende Henrick Gerrijts Spierlinck momberen 

over Henrick Willems dochertien Jannigien Henrix genaemt bij Jacobgen Henrix zaeliger in 

echtschap geprocreert, versoeckende dat sij seeckere hoff tot Brunpe aen St Nicolaesdijck tot 

proffijte des kindes mochten vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteeren inde vercoopinge des hoffs mits dat sulx 

openbaerlijck bij insaete, inde verhoogen ende affslach geschiede, doch op soodaene maniere 

dieselve niet connende distraheeren, sullen den hoff uijtter hant moege vercoopen. 

 

 

211. Eodem die [17 Februarij 1642], fol.54. 

Opte requeste van Henrick Lamberts Olthuijs ende Leentien Jacobs, versoeckende een 

penninckien tot afflegginge van hare verloopene huijshuire. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met twintich golt gulden eens, 

uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Santen in twee termijnen als toecomende Paesschen 

ende Michaelis te ontfangen. 

 

 

212. Eodem die [17 Februarij 1642], fol.54. 

Op de requeste van Jan Berents Moll ende Jan Berents metselaer, als momberen van zaelige 

Henrickien Lubberts onmundige kinderen bij zaelige Henrick Luijgies in echte geprocreert, 

versoeckende dat sij het erffhuijs, vermits veelheijt der schulden, onder beneficie van 

inventaris mocht aenveerden, ende dat volgents ijmant uijt middel eenen Achtbaeren rades 

mochte werden genomineert om de crediteuren te verhooren ende tot minderinge van haer 

schult te induceeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteeren supplianten, dat sij de naerlaetenschap 

onder beneficie van inventaris sullen moegen aenveerden, ende worden tot verhoor vande 

crediteuren gecommitteert de heeren hoofftluijden vant Boven Espel en in absentie van een 

der selver de heer Burgemeester inder tijt. 

 

 

213. Den 19 Februarij Anno 1642, fol.54vo. 

Opt’ vesoeck van den E: Albert van der Cuerbeecke ende Henrick Gerrits Spirinck als 

momberen over Henrick Willems onmundige dochtertien Jannigen Henricks genaemt bij 

Jacobien Henricks zaeliger sijn huisvrouwe in echtschap geprocreert, versoeckende 

approbatie ende ratificatie van seeckeren vercooften hoff uuitter handt, aen Toenis Willems 

toe Brunnepe aen St. Nicolaesdijck gelegen, het voirschreven onmondige dochterken 

toebehoirende, alsoe Schepenen ende Raedt verstaen hebben, den voirschreven hoff hoich 

ende duir genoech vercooft te wesen, soe is het, dat haer Achtbaerheden den voirschreven 
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coop approberen ende ratificeren vermits desen, mits dat het in geen consequentie sal 

getoegen worden dese vercoopinge alsoe uuitter handt geschiet te wesen. 

 

 

214. Eodem die [19 Februarij 1642], fol.55. 

De Secretaris Hoichstraten de jonge is bij Schepenen ende Raedt eens begunstiget met vijftich 

golt gulden wegen sijnen dienst in verscheidene saecken den Armen Camer bewesen, ende 

hebben voirts haer Achtbaerheden den voirschreven haeren Secretaris de sjaers toegelech 

twintich golt gulden, om voirtaen den Armen Camer ende den weesen ten dienste te wesen 

om deselve uuit de Ecclesiastique Camer jaerlijcks te ontfangen. 

 

215. Den 27 Feb(ruarij) 1642, fol.55. 

Opte requeste vande momberen van zaelige Henrickien Lubberts onmondige kinderen, 

versoeckende om tot afflegginge van over de negenhondert gulden schulden bij de 

voirchreven Henrickien Lubberts naegelaten, tot afflegginge van de voirschreven schulden te 

moegen vercoopen, seeckere aenpartkens van landerien op Campervene gelegen, ende dat 

alles vermoegens den overgelechten inventaris, ende dat tot dien fine haer momberen 

voirschreven mocht geadiungeert worden Thomas de Bonthe ende Lucas Berents. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen van zaelige Henrickien 

Lubberts onmondige kinderen, om neffens twee vande creditoren hijrinne genomineert, de 

goedern in den inventaris hijr bijgevoecht gespecificeert, ten meesten prijse te moegen 

veralieneren ende vercoopen. 

 

 

216. Den 1
ste

 Martij Anno 1642, fol.55vo. 

Opte requeste ende versoeck van Neeltien Gerrits weduwe van zaelige Gerbrant Witte, 

hebben Schepenen ende Raedt in haer soberen staet, haer eens begunstiget met 25 carels 

gulden uuitte Ecclesiastique Camer vande E: E: Camener Santen te ontfangen. 

 

 

217. Den 12 Maert anno 1642, fol.55vo. 

Opte requeste van Jan Claessen Vennis versoeckende alsoo hij mit een spreet int uuijtvoeren 

sijns dienst desen winter is gequest, ende voor dree weecken uuijt een sammereuse is 

gevallen, versoeckende met een jaerlixe penninck gebeneficiert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mit thijen goltgulden eens, om 

uuijt de Geestelicke Caemer, vande E: Caemener Gerrit van Santen t’ ontfangen. Sonder 

Argelist. 

 

 

218. Den 24 Martij Anno 1642, fol.56. 

Wegent dediceren van seecker tractatien hebben chepenen ende Raedt Lodewijck Willems 

Masman, begunstiget met thijn carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer van den Camener 

Santen te ontfangen. 

 

 

219. Eodem die [24 Martij 1642], fol.56. 

Opte requeste van Marrigen Lucas olt omtrent 80 jaren, naegelatene weduwe van zaelige 

Lange Lucas, versoeckende eenich recompens wegen dat sije eenige versegelde briven van 

uuitgaende renthen eenige huijsen, tot haeren huijse gevonden heeft gehadt, de Ecclesiastique 

goederen raeckende, soo sije een Achtbaere Magistraet ter hande gestelt heeft. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante om consideratien, met vijff en 

twintich carels gulden eens, uuitte Ecclesiastique goederen van de Camener den E:E: Santen 

te ontfangen, ende verstaen haer Achtbaerheden dat suppliante wegen dese hijrinne verhaelde 

praetensie, haer Achtbaerheden van henvoerder ongemolesteert sal laten. 

 

 

220. Den 26 Martij 1642, fol.56vo. 

Den Dr. Perkins soen van zaelige professor Perkins uijt Duijtslant verdreeven begunstiget met 

vijff carels gulden uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Santen. 

 

 

221. Eodem die [26 Martij 1642], fol.56vo. 

Justus Wilhelmus Mollerus voor dedicatie van sijne theses aen een Achtbaeren Raedt en haere 

Secretarien vereert uijt de voorschreven Camer vijff en twintich carels gulden. 

 

 

222. Eodem die [26 Martij 1642], fol.56vo. 

Philips Herms van Schuppingen alhier int sieckenhuis cranck gelegen uijt commisseraie 

gegeven thijn carels gulden, t’ ontfangen als vooren. 

 

 

223. Den 5 Aprilis Anno 1642, fol.56vo. 

Opte requeste van Henrick Gerrits Spierlijnck, als vader ende natuerlicke momber van sijne 

dochter Janneke Henricks bij zijn zaelige huisvrouwe Rixse Hartgers in echtschap geprocreert 

versuickende wegens de educatie van zijn gemelte dochter de bladinge vande naelaetenschap 

Janneke Hartgers sijns vorschreven dochters bestemoeder tot haere mundige jaeren te 

genieten in regard genoemen, dat die jaerlixe incompsten van haer zaelige moeders versterff 

naulijcks de halve oncosten vande onderholdinge kunnen uutbrengen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant tot onderholt ende educatie 

van sijne voirschreven dochter van desselffs bestemoeders erffnisse jaerlix te muegen 

genieten vijff ende twijntich carels gulden, het coorn gewas sampt boemvruchten, als haer van 

haer bestemoeder Janneken Hartgers opgemelt angeerft is ende sullken alles tot zijnes 

voorschreven dochters mundigen jaeren toe. 

 

 

224. Eodem die [5 Aprilis 1642], fol.57. 

Wegent’ offereren van seecker boeck geintituleert meditationer sijonis, hebben Schepenen 

ende Raedt, Ds. Schuttenium toegelecht vijff en twintich carels gulden uuitte Ecclesiastique 

Camer vande Camener, den E: Santen te ontfangen. 

 

 

225. Den 26 Aprilis Anno 1642, fol.57. 

Opte requeste van Wilhelmus Cortenbus van Leijden ende Sara Spooren van Amsterdam 

eheluijden, remonstrerende ende toe erkennen gevende, hoe dat hij suppliant een meijster 

vande francoijse spraeck, Italiaens, boeckhouden, reeckenen ende schriven, ende sij 

suppliantinne van kussensteeck, coninginsteeck, engelsteeck, cabenetswerck, spelwerck, 

breijen, neien ende dergelijcke, seer goede kenisse sij hebbende, versoeckende tot dienste 

vande jonge jeucht dat haer moege geaccordeert worden alhijr schoel te houden. 



Pagina 49 van 152 

Was geapost:  Bijbrengende behoirlijck certificatie van haer eerlijck heercomens, handels 

ende wandels, wordt supplianten geaccordeert ende geconsenteert alhijr schoele te moegen 

houden, opten voet gelijck supplianten in dese hare requeste sijn voirgevende. 

 

 

226. Eodem die [26 Aprilis 1642], fol.57vo. 

Opte requeste van Jean de Mortie, versoeckende tot curatoren van sijn boedel te moegen  

geauthoriseert worden, den maioer Coert Cassier ende Jacob Engberts alsoe hij hem buiten 

dese Stadt moet verholden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseeren den maioer Coert Cassier ende Jacob 

Engberts tot curatoren van suppliants boedel. 

 

 

227. Eodem die [26 Aprilis 1642], fol.57vo. 

Opte requeste  ende het versoeck van Hillechien Hendricks, hebben Schepen ende Raedt haer 

eens in haren soberen staet, begunstiget met thijn gulden, uuitte Ecclesiastique Camer van den 

E: Santen te ontfangen. 

 

 

228. Eodem die [26 Aprilis 1642], fol.57vo. 

Opte requeste van Dirrick Lamberts ende Claes Dirricks Hoesebeen remonstrerende hoe dat 

Cunne Henricks int’ leven huisvrouwe van zaelige Heijmen Roelofs haer goederen almede 

heeft beswaert, versoeckende oversulckx, dat de selve moege belastet worden, wisse ende 

genoechsame onderpanden te stellen voir de beweesene goederen van hare kinderen bij den  

haren zaelige eheman Heijmen Roelofs in echtschap verworven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat Cunne Henricks geholden sal 

wesen wisse ende genoechsame onderpanden te stellen, voir hare kinderen zaelige vaeder 

Heijmen Roelofs beweesene goederen. 

 

 

229. Den 7 Maij Anno 1642, fol.58. 

Is opt’ versoeck vande heer Drost van Isselmuijden durch de Scholtus van Isselmuijden 

gedaen, geaccordeert, dat soe wanner [leeg] Buicks, alhijr binnen onsere Stadt sal gecomen 

wesen, dat hij met consent des heeren Burgemeesteren inder tijt, sal moegen geapprehendeert 

worden. 

 

 

230. Eodem die [7 Maij 1642], fol.58. 

Opt’ versoeck van Sijmon Jans constapel, hebben Schepenen ende Raedt den selven tot sijne 

verloopene huijshuire eens begunstiget met thijn golt gulden uuit deser Stadts Camer in 

tempore te ontfangen. 

 

 

231. Eodem die [7 Maij 1642], fol.58vo. 

Opt versoeck vande weduwe van zaelige Ds. Schotlerus, hebben Schepenen ende Raedt haer 

geremitteert alsodanige dertich carels gulden als de voirschreven weduwe inde Ecclesiastique 

Camer wegen verloopene landt pacht vanden Mostert Camp, ten achteren is. 

 

 

232. Den 8 Maij 1642, fol.58vo. 
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Opte requeste vande saemtlijcke knechten vande draperijeneeringe versoeckende dewijle sije 

suppplianten tot het maecken van een laeckense pell, het gelt van hare busse, hebben moten 

emploieren, dat haer moege geaccordeert worden, dat soe wanner ijmant van haer soude 

moegen cranck worden ende supplianten penningen van doen waren, dat sije van hare 

belechte penningen, ten noodruft mochten lichten. 

Was geapost:  Hijr op het rapport vande heeren Segelers verstaen sijnde, accorderen 

Schepenen ende Raedt supplianten dat sije met voirgaende kenisse vande heeren Segelers, 

voir hare crancken sullen moegen lichten van hare belechte penningen vijftich carels gulden. 

 

 

233. Den 12 Maij Anno 1642, fol.59. 

Wegent’ dediceren van seecker carmen de incarnatione filij Dei, is Ds. Ernestus Limmerman 

begunstiget met thijn carelsgulden uuitte Ecclesiastique Camer vanden E:Santen te ontfangen. 

234. Den 21 Maij Maij Anno 1642, fol.59. 

Opte requeste van Jennichien Jans weduwe van zaelige Peter de Haen, hebben Schepenen 

ende Raedt nae gedane rapport van de heeren hoeftluijden vant’ Cellebroders Espel, soo 

Cornelis Henricks als momber vande voirschreven weduwen kinderen bij den voirschreven 

Peter de Haen zaeliger in echtschap verworven, hijr over verstaen hebbende, geaccordeert 

ende geconsenteert, dat het goet van eene vande voirschreven weduwen kinderen, soe 

overleeden is, op de voirschreven weduwe ende moeder sal vervallen wesen ende genoten 

worden, ende dat ten respecte verscheidene schulden soe sije weduwe voirschreven aen haer 

heeft beholden, ende nae de bewijsinge aen hare voirschreven kinderen van hare zaelige 

vaeders goet, quaet sijn geworden, ende dit dan noch sonder consequentie, sullende voirts bij 

overlijden van een offte meer van hare kinderen de goederen succederen vant’ eene kindt opt’ 

andere, in conformite vande bewijsinge, voir desen daer van gepasseert, ende sal de 

voirschreven weduwe, gerichtlijcken ten onderpande stellen, voir de resterende beweesene 

goederen aen hare kinderen, haer huijs ende arve op ten Burgel gelegen genaemt het 

Segelhuijs, ende alsoe dit voirschreven huijs ende arve niet sufficianten is, voir de beweesene 

goedern, sal de voirschreven momber de huijre daer van soe lange moegen trecken, tot dat de 

voirschreven beweesene goederen sullen gefalueert wesen. 

 

 

235. Eodem die [21 Maij 1642], fol.59vo. 

Opte requeste van Johan van Utrecht versuickende wegens voorgaende bewesene wel an sijn 

sohen Henrick Johannis, tot stuir van sijne studia, met een tractement gelieven willen te 

beneficieren ende het vorige wat tho verbeteren aengesien de studia veel costen ende voortaen 

costelicken willen vallen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot behoeff van sijn soentgen 

tot bevorderinge van sijn soengens studia, tot incoep van nootwendige boecken met vijffthijen 

carels gulden eens, vande heer Camener der Ecclesiastique goederen den E: Gerhart van 

Santen, t’ ontfangen. 

 

 

236. Eodem die [21 Maij 1642], fol.59vo. 

Opte requeste van Peter Buijtendijck pilote, versoeckende eenich subsidium in regard dat hij 

met een quaedt been tot Enckhuijsen voir den meester is liggende ende  een miserabele 

dochter is hebbende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant tot het meesterloen van sijn 

been, met vijff en twintich carels gulden in twee termijnen te ontfangen, waer vande gerechte 
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helfte nu tegenwoirdich ende de wederhelfte toecomende Miachaelis uuitte Ecclesiastique 

Camer vanden E: Santen sal ontfangen worden. 

 

 

237. Den 15 Junij Anno 1642, fol.60. 

Hebben Schepenen ende Raedt totte vrijcoopinge van Peter Herms van Enckhuijsen, 

tegenwoirdich in Turckien gevangen sittende, geaccordeert twintich carels gulden, soe uuitte 

Ecclesiastique Camer vande Camener Santen sullen betaelt worden. 

 

 

238. Den 18 Junij Anno 1642, fol.60. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ottoni Gijsio soene vanden predicant op Campervene, 

wegent’ offereren ende dediceren van seeckere Theses Theologicas de fide saluifica 

geaccordeert met vijff en twintich carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vande Camer 

Burgemeester Santen, te ontfangen. 

 

 

239. Den 24 Junij 1642, fol.60vo. 

Op het request van Margreta Coenders weduwe wijlen Wilhelm de Wolffs, Schultes van 

Genemuijden vande Gheestelickheijt in pachte hebbende eene margen genaemt den Oort, 

waervan sij twe jaeren was verloopen, versoeckende remissie van die selve. 

Was geapost:  Suppliante de twe verloopene achter steedige pacht jaeren hebbende betaelt, 

wert haer het leste jaer geremitteert. 

 

 

240. Den 2
de

 Julij Anno 1642, fol.60vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, opt versoeck van Elias Petri ondermeester om de Latinsche 

schole sijn tractement jaerlijckx geaugmenteert ende verbetert met veertich carels gulden des 

jaers, in vijer termijnen uuit de respective Geestlijcke Camers te ontfangen, waervan het 

eerste verbeterde termijn nu verleeden Joannis veschenen sal wesen. 

 

 

241. Eodem die [2 Julij 1642], fol.61. 

Opte requeste van Lubbeken Henricks weduwe, versoeckende in haren soberen staet eenich 

subsidium. 

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

uuit de Ecclesiastique Camer in tempore te ontfangen. 

 

 

242. Eodem die [2 Julij 1642], fol.61. 

Opte requeste van Thijs Jans, Dirck Sweersen ende Jan Carsten als momberen van zaelige Jan 

Jans kinderen soe hij bij Geertien Gerbrants in echtschap geprocreert, versoeckende 

authorisatie, om neffens de mede eijgenaers te moegen vercoopen, den voirschreven andeelen 

in twee morgen int’ Foersterbroeck gelegen, en een twaelfte gedeelte van een acker inden 

Hoerne ende een huijs met een hoff toe Veesen ende twee huijsen alhijr gelegen, neffens een 

halven morgen landes toe Weesep, gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen, om neffens de 

andere mede eijgeners van de goederen ende landeren hijr voiren verhaelt, deselve 

opentlijcken aen de meest biedende te moegen vercoopen ende de penningen daer van 

procederende, op goede onderpanden wederom te beleggen. 
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243. Eodem die [2 Julij 1642], fol.61vo. 

Opt’ versoeck van This Draeck ende sijn huisvrouwe, hebben Schepenen ende Raedt deselve 

in haren soberen staet eens begunstiget met 25 golt gulden uuitte Ecclesiastique Camer in 

tempore, te ontfangen. 

 

 

244. Den 12 Julij Anno 1642, fol.61vo. 

Opt’ versoeck van de huisvrouwe van Ivo Sibrandi hebben Schepenen ende Raedt haer eens 

begunstiget met thijn golt gulden tot voldoeninge van hare verloopene huishuijre, uuitte 

Ecclesiastique Camer vanden E: Santen te ontfangen. 

 

 

245. Den 16 Julij Anno 1642, fol.61vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Berent Arents tot een schoelmeester inde Boven Schole bij 

provisie aengenomen, op het tractement van vijff en dertich carels gulden in twee termijnen 

als Michaelis ende Paesschen, uuit de Ecclesiastique Camer te ontfangen waer van nu 

toecomende Michaelis het eerste termijn sal verschenen wesen. 

 

 

246. Eodem die [16 Julij 1642], fol.62. 

Jenneken Max, hebben Schepenen ende Raedt haer uuitte Ecclesiastique Camer vanden  

E: Santen, begunstiget met thijn daler eens. 

 

 

247. Den 21
ste

 Julij Anno 1642, fol.62. 

Opte requeste van Heillo Geerts, versoeckende, dat het vercken schott, soe seeckeren 

Branderwijn brander, naest hare weere, op ten Burgel gelegen gemaeckt heeft, moege 

geordonnert worden, wech te brecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat dit hijrinne verhaelde vercken schott ter 

plaetsen daert’ selve gemaeckt is, sal moegen verbliven, doch dat het selve vande gemeene 

muijre, dree holt voten werde ingetoegen, gelijck sulckx nae desen Stadts rechten is 

behoirende. 

 

 

248. Den 23 Julij Anno 1642, fol.62. 

Hebben Schepenen ende Raedt geresolveert ende geordonnert, dat uuitte Ecclesiastique 

Camer van den E: Santen, an Henrick Bannier sullen betaelt worden, de somme van 49 gulden 

1 stuiver bij hem tot oncosten gedaen inde questioese procedure wegen een parceel landes 

inde Beulhaecke gelegen contra Joncker Rodolph van Twickelo cum suis, ende wegen sijn 

vacatien sijn hem toegelecht 25 gulden. 

 

 

249. Den 21 Julij anno 1642, fol.62vo. 

Opte requeste van zaelige Gerbrant Witten (weduwe) versuickende een jaerlix  tractement 

penningen tot opvoedinge van haere vijff cleijne vaderloese kijnderkens. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met een jaerlix tractement 

van vijfftich carels gulden in vijer termijnen, als op Johannis, Michaelis, Carsmisse ende 

Paschen vervallen sullen ende uuit de Camer van de Ecclesiastique goederen deser Stadt 
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Campen tho ontfangen vande Camener inder tijt edoch wort suppliantinne uuit gratie 

geaccordiert het termijn van jungsleeden Johannis nu voortz vande E: Camener Gerhart van 

Santen tho vorderen ende t ontfangen. 

 

 

250. Eodem die [21 Julij 1642], fol.62vo. 

Opte requeste van Henricus Stephani, versoeckende alsoo hem seecker beroep in de schoele 

tot Dordrecht aengedient wordt, sijnde van goede verbeeteringe, dat hem sijn tractement 

mochte verbetert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteeren suppliant sijn tractement mit vijfftich 

carels gulden jaerlix, welcke mede als sijn andere penningen op termijnen sullen coemen toe 

vervallen, ende sal mit turff ende huijshuijre, neffens sijn andere mede praeceptores versien 

worden. 

 

251. Den 15 Sept(embris) 1643(2), fol.62vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt verstaen, dat Ds. Henricus Stephani, voir huijshuire veertich 

ende voir een halve last turff vijer en twintich carels gulden der jaers sal hebben te geniten. 

 

 

252. Den 12 Augusti 1642, fol.63. 

Op het request van Trijne Bartolomei huijsvrou van Arent Brouws vroe vrouwe versoeckende 

een jaerlijcks tractament. 

Was geapost: Wort begunstiget met derthiende halve goltgulden eens, die ontricht sullen 

worden, uijtte camer vande E: Hoolboom en Wessinck. 

 

 

253. Eodem die [12 Augusti 1642], fol.63. 

Opt versoeck vande weduwe van zaelige Francke Mullenaer hebben Schepenen ende Raedt 

haer eens begunstiget met thijn golt gulden, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Santen te 

ontfangen. 

 

 

254. Den 14 Augusti anno 1642, fol.63. 

Op het requeste van Dirrickien Scherffs, versoeckende, alsoo sij een soene toe Franequer opde 

Accademie heeft liggen, waeraen suppliante groote costen gedaen heeft, ende noch alle daege 

grooter loopen, dat hem van sijn zaeligers vaeders goet, tot behoeff van sijn studium hondert 

vijff en twintich gulden mochten geconsenteert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneeren de momberen in desen gemelt, als dat sije 

aen Dirrickien Scherffs sullen laeten volgen tot behoeff van haer soens Gijsbert Willemsen 

studium de somme van hondert vijff en twintich carels gulden. 

 

 

255. Den 16 Augusti Anno 1642, fol.63vo. 

Opte requeste van Geert Buijcks woenende opt’ Haedtlandt, versoeckende, alsoo hij suppliant 

per abuis inde laeste verpactinge van deser Stadt arven geraeckt is, aen secker arve alwaer 

tegenwoirdich Hermen Reiners opt Raes op woent soo voir desen maer 380 gulden heeft 

gedaen, ende nu durch Willem Henricks Kaptein per abuis voir suppliant voir 750 gulden 

gemijnt is, dat haer Achtbaerheden het voirschreven arve geliven weder om aen haer Ed. te 

nemen. 
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Was geapost: Suppliant sal geholden wesen sijn plackegelt te voldoen ende te betaelen. 

Angaende suppliants wijders versoeck, daerop can alnoch niet gedisponeert worden. 

 

 

256. Eodem die [16 Augusti 1642], fol.63vo. 

Opte requeste van Geesien Arens, weduwe van zaelige Willem Peters van Diest versoeckende 

een jaerlijckx tractement in haren soberen staet. 

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

in twe termijnen als de helfte nu ende de wederhelfte op Martini toecomende uuitte 

Ecclesiastique Camer vande Camener Santen te ontfangen. 

 

 

257. Eodem de [16 Augusti 1642], fol.64. 

Opt’ versoeck van Mr. Hermen van der Haverstadt scherprichter, hebben Schepenen ende  

Raedt voir sijn opbrecken hem begunstiget met vijff en twintich carels gulden uuit deser 

Stadts Camer in tempore, te ontfangen. 

 

 

258. Den 19 Augusti Anno 1642, fol.64. 

Opte requeste van Jan Gerrits Tripwerckers (weduwe), versoeckende een jaerlijckx tractement 

in haren soberen staet. 

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

gulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer vande E: Santen in twee termijnen te ontfangen, als 

te weeten de gerechte helfte nu tegenwoirdich ende de wederhelfte toecomende Martini 

daeraen volgende. 

 

 

259. Eodem die [19 Augusti 1642], fol.64. 

Alsoe Schepenen ende Raedt in saecken van Jenneken Herms (inde Spoele) contra Louwe 

Jans gedecreteert hebben, dat parthijen schriftelijcken sullen ageren, ende dat de voirschreven 

Jenneken Herms onvermoegen is ende niet vermach tegens proceduiren is goet gevonden, dat 

Dr. Crato soe de voirschreven Jenneken Herms is dienende wegen sijne schriftuiren soe hij in 

deser voir de voirschreven Jenneken Herms werdt verveerdichen, ter redelijckheit vande Stadt 

sal gecontenteert worden. 

 

 

260. Eodem die [19 Augusti 1642], fol.64vo. 

Opte requeste van Jurgen Bruijdegom verstellende dat hij anders  niet wegen de geestelicke 

Camer ten achteren is tho betalen vijer jaeren renthe van d’ annis 1639, 1640, 1641 ende 1642 

des jaers 4 ½ goltgulden, versuickende daer van guetlicke remissie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt op des suppliantz versuick gelettet hebbende, remitteren 

den suppliant om goede consideratie de voirschreven vijer jaeren verloepene renthen. 

 

 

261. Den 28 Augusti 1642, fol.64vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Toenijs Rutgerts hoefftman in sijn hoogen ouderdoom 

begunstiget met thijn carels gulden eens, te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande heer 

Camener Santen. 
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262. Den eersten Septembris 1642, fol.64vo. 

Opte requeste van desere Stadts dachhuijren, versoeckende verbeteringe van haer 

weeckelijcke arbeitsloen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augementeren ende verbeteren suplianten haer 

dachloen, om van Petri ad Cathedram tot Martini te sullen ontfangen twaelff stuijvers ende 

van Martini tot Petri ad Cathedram elff stuijvers. 

 

 

263. Eodem die [1 Septembris 1642], fol.65. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Melchior Wolffs versoeckende eenich versetth in 

haren soberen staet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met twaelff carels gulden eens, 

uuitte Ecclesiastique Camer vande E: Santen te ontfangen. 

 

264. Den 10 Augusti Anno 1642, fol.65. 

Opte requeste ende versoeck van zaelige Geert Tromslagers weduwe hebben Schepenen ende 

Raedt deselve in haren soberen staet, begunstiget met twintich carels gulden eens uuitte 

Ecclesiastique Camer van de Camener Santen te ontfangen. 

 

 

265. Den 15 Septembris Anno 1642, fol.65. 

Opte requeste van Jan Jans Slotemaecker, versoeckende verbeteringe van sijn tractement, 

wegent stellen vant’ uurwerck in de Bovenkercke. 

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

extraordinaris, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Santen, te ontfangen. 

 

 

266. Den 1 Octobris Anno 1642, fol.65vo. 

Opte requeste van Harmen Coerts metselaer, versoeckende dewijle Godt de Heere hem 

suppliant met een lanckduirige sieckte heeft besoecht, een penninck om durch de anstaende 

koude winter te geraecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met vijfthijn goltgulden eens 

uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Santen te ontfangen. 

 

 

267. Den 22 Octobris 1642, fol.65vo. 

Opte requeste van Mr. Barent Arents schoelmeester inde Bovenkerckes schoole versoeckende 

met een seeckerlijcken penninck tegen de winter versijn te moegen worden. 

Was geapost:  Suppliant wort begunstiget met vijffthijn golt gulden eens, te ontfangen uijtte 

Ecclesiastique Camer vande heer Santen. 

 

 

268. Den 29 Octobris Anno 1642, fol.65vo. 

Opte requeste van Rijck Andrisen Brouwer ende Joan Dominicus als momberen van Elsien 

Henricks, Abel Arents ende Joan Carsten als momberen van Gerrit Rotgers, versoeckende 

consent om seecker huijs ende arve bij de Cruittooren gelegen, de respective momberen in 

qualite toebehoirende te moegen vercoopen, ten oirsaecke de voirschreven Elsien Henricks tot 

hare onderhoudinge penningen van nooden is hebbende, ende de oncosten affgetrocken 

wordende seer weinich vant’ voirschreven huijs des jaers is procederende. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen voirschreven, om het 

voirschreven huijs ende arve, ten meesten prijse opentlijcken te moegen vercoopen, ende soe 

veele de penningen vande respective momberen haer plechkindt Gerrit Rotgers sijn angaende, 

de selve sullen de respective momberen op dit voirschreven huijs ende arve ofte op een ander 

goet onderpandt doen verzegelen. 

 

 

269. Den 30 Octob(ris) Anno 1642, fol.66. 

Opt versoeck wegen Jenneken Max weduwe gedaen, hebben Schepenen ende Raedt deselve 

in hare sieckte ende soberen staet, eens begunstiget met thijn golt gulden uuitte Camer der 

Ecclesiastique goederen vande Camener den E: Santen te ontfangen. 

 

 

270. Den 1
ste

 Novembris Anno 1642, fol.66vo. 

Opte requeste van Jan Jansen en Willem Hobes tot Brunnepe als momberen over zaelige 

Lambert Hobes en Jannegien Henricks naegelaten onmundige kindt Lambert Lamberts 

genaemt, versoeckende consent om seecker huijs ende hoff toe Brunnepe gelegen, waervan 

jaerlijckx weinich is procederende, het voirschreven hare plechkindt toebehoirende, te 

moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen, om het 

voirschreven huijs ende hoff, ten meesten prijse opentlijcken tot profijt van haer plechkindt, te 

moegen vercoopen, ende de penningen daer van procederende op een goet onderpandt 

wederom te beleggen. 

 

 

271. Den 8 Novembris Anno 1642, fol.66vo. 

Opte requeste vande momberen van den zaelige Ontfanger Casper van Bredaen onmundige 

kinderen versoeckende consent om den voirschreven kinderen onroerende goederen 

opentlijcken ten meesten prijse te moegen vercoopen. 

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

kinderen vanden zaelige Ontfanger Casper van Breda, om de onroerende ende vaste goederen 

van de selve, openlijcken, ten meesten prijse  van hare plechkinderen te moegen alieneren 

ende vercoopen, ende de penningen daervan procederende, ten meesten profijte van hare 

plechkinderen wederom te te emploieren ende antelegegn. 

 

 

272. Eodem die [8 Novembris 1642], fol.67. 

Opt versoeck van Willem Dirricks deser Stadts meijer op den Rijdthoop, is verstaen ende 

geresolveert, dat hij van sijn wechgebroecken backoven, voir den jare 1641 het schorsteengelt 

sal betaelen, ende dan voirts daer van sal geeximeert wesen. 

 

 

273. Eodem die [8 Novembris 1642], fol.67. 

Op de requeste van Dirck Henrick Vries, ende Claes Roeloffs, momberen van zaeliger Peter 

Buijtendijx onmundige kinderen versoeckende seecker huijs enden Hoff inden Haegen tot 

proffijte der soeven kinderen te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteeren der momberen versoeck. 

 

 

274. Eodem die [8 Novembris 1642], fol.67vo. 
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Op de requeste van Otto Janssen Brouwer ende Goosen Arents, momberen van zaelige 

Dubbelt Dries onmundige soen versoeckende authorisatie om nevens de drie andere kinderen 

van voornoemde Dubbelt Dries mundich ende getrout wesende te moegen vercoopen twee 

campen landes in Mastebroeck int Midden block geleegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteeren suppliantens versoeck. 

 

 

275. Den 12 Novembris Anno 1642, fo.67vo. 

Opte requeste van Steven Joesten muntergeselle, versoeckende dat tot momberen over sijn 

kinderen, soe hij bij sijn zaelige huisvrouwe Aeltien Warners in echtschap geprocreert heeft, 

moegen geauthoriseert worden Hermen Warners ende Jacob Egberts tinnegiter, versoeckende 

mede, dat die voirschreven Hermen Warners ende Jacob Egbertsen Tinnegiter moegen 

geauthoriseert worden, om neffens supplianten te moegen vercoopen seecker huijs ende arve 

binnen deser Stadt Campen in de Geerstrate van de Aa gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren Hermen Warners ende Jacob Egberts 

tinnegiter tot momberen over Steven Joestens onmundige kinderen, bij sijn zaelige 

huisvrouwe Aeltien Warners in echtschap geprocreert. Authoriseerende oock de voirschreven 

momberen, om het huijs ende arve voirschreven neffens suppliant opentlijcken aende meest 

biedende te moegen alieneren ende vercoopen. 

 

 

276. Den 29 Novembris Anno 1642, fol.68. 

Opte requeste van Gerrit Alberts pannebacker, olt over de 72 jaren, versoeckende voir hem 

ende sijne gebreeckelijcke dochter een subsidium tegens dese aenstaende winter. 

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

uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Tengnegel te ontfangen. 

 

 

277. Den derden Decemb(ris) 1642, fol.68vo. 

Opte requeste van de Schencker alhijer bijnnen Campen woenende, versoeckende dat haer 

tegens den colden winter, veele vereijsschende, ende sije nijet wel versien sijn eetwaes moch 

toegelecht worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, begunstigen supplianten mit twaelff goltgulden eens, 

om uuijt de Caemer van de Caemener den E: Reijner Gansneb gnt. Tengnagel t’ ontfangen. 

 

 

278. Den 13
de

 Decembris Anno 1642, fol.68vo. 

Opte requeste van Mr. Claes Claesen desere Stadts geweesene scherprichter, versoeckende in 

sijnen hoogen noot ende armode, een jaerlijck subsidium tot sijn onderholt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met een daler des sweecks 

tot sijn onderholt, ende sullen uuit consideratie ende opte voirbeede van enige erlijcke luijden 

voir hem gedaen, soe suppliant durch een ander persone mach doen ontfangen van den 

Bruggeman inder tijt weesende, mets dat suppliant hem bij goede luijden sal sijn neder te 

setten, ende van sijn kinderen gansch ende teneenenmael, als mede buiten dese Stadt Campen 

ende derselver vrijheit, verontholden, daer suppliant boven toeversicht, hijr tegens sich 

quaeme te verontgaen, soe gedencken haer Achtbaerheden niet allene de voirschreven daler 

des weecks hem suppliant wederom afftenemen, maer daer en boven, oock daervoir aen te 

sien. 
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279. Den 20 Decembris Anno 1642, fol.69. 

Opt versoeck van Trientien Toenis weduwe van zaeliger Henrick Peters Touwslager, hebben 

Schepenen ende Raedt, tot reddinge van hare saecken geauthoriseert ende authoriseren cracht 

deses, Bartelt Petersen, Dirrick Henricks Vreese ende Gerrit Dirricks, dewelcke inden 

Gerichte tegenwoirdich sijnde, sulckx angenomen hebben te doene. 

 

 

280. Den 22
ste

 Decembris Anno 1642, fol.69. 

Opte requeste vanden E: Joan Wijntges muntmeester, wegen gedane beslach ende 

aenpandinge vande goederen van Jan Peters soe sugitif is geworden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen dat de goederen van den 

voirschreven Jan Peters met kennis so van de heer muntmeester voirschreven op een 

verseeckerde plaetse sullen gebracht worden, ende aldair te verbliven ende bewaert te worden, 

tot naeder ordre angaende de huisingen, sullen ten overstaen vande heeren Burgemeesteren 

inder tijt tot profijt van de creditoren van Jan Peters voirschreven verhuijrt worden ende dat 

bij provisie, ende dat elijcker te moegen aengetastet ende bewoent te worden, ende dat voir 

den tijt ende tot Paesschen op de vervaer tijt Anno 1644 toe continueren. 

 

 

281. Den leesten Decemb(ris) Anno 1642, fol.69vo. 

Opte requeste van Mr. Cornelis Bessels, hebben Schepenen ende Raedt den selven in sijn 

sieckte eens extraordinaris begunstiget met twaelff goltgulden uuit de Ecclesiastique Camer 

vande Camener den E: Tengnegel te ontfangen, ende is de heer Tengnegel geauthoriseert ende 

versoecht, een een oege te houden over den voirschreven suppliant, op dat hij geen gebreck in 

sijne sieckte come te lijden. 

 

 

282. Den eersten Januarij Anno 1643, fol.69vo. 

Wegent’ offereren van seecker gebede boeckxen Ds. Havermanni hebben Schepenen ende 

Raedt Peter Henricks van Wijringen toegelecht vijff en twintich carels gulden uuitte 

Ecclesiastique Camer vande Camener Tengnegel te ontfangen. 

 

 

283. Den 3 Januarij Anno 1643, fol.70. 

Wegent’ offereren van seeckere Carmina, hebben Schepenen ende Raedt den 

onderschoelmeester in de Latijnsche schole Elias Petri Emmeus genaemt begunstiget met 

vijer en twintich carels gulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer van de  Camer den  

E: Tengnegel te ontfangen. 

 

 

284. Den 13 Januarij Anno 1643, fol.70. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Mollerium wegent’ offereren van seeckere Carmina, eens 

extraordinaris begunstiget met vijftich carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer vande 

Camener Tengnegel te ontfangen.  

 

 

285. Eodem die [3 Januarij 1643], fol.70. 

Voirts hebben haer Achtbaerheden Lodolphini Sanderium student alhijr wegent offereren van 

seeckere Carmina begunstiget me vijff en twintich carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer 

vande Camener Tengnegel te ontfangen. 
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286. Den 21 Januarij 1643, fol.70. 

Opte requeste van zaelige Henrick Sterckes dochters momberen, versoeckende dat de 

goederen van Henrick Stercke ten sijnen huijse mochten werden geinventariseert, ende in 

verseeckeringe gebracht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneeren dat de principaelste goederen ten 

overstaen vande heeren Burgemeesteren inder tijt sullen werden geinventariseert ende in 

coffers versegelt wesende in goede bewaernisse sullen werden genoomen. 

 

 

287. Den 21
ste

 Januarij Anno 1643, fol.70vo. 

Opte requeste vande weduwe Mechtelt Claes, versoeckende een subsidium in haren soberen 

staet. 

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

uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener, den E: Tengnegel te ontfangen. 

 

 

288. Den 28 Januarij Anno 1643, fol.70vo. 

Opt versoeck van Alert Dirricks ende Jan Coops als momberen van zaelige Jan Bitters 

naegelatene kinderen versoeckede consent, om ten meesten profit van hare plechkinderen, te 

moegen vercoopen, eenige schoecupen, de voirschreven hare plechkinderen toebehoirende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen voirschreven, om de 

schoecupen hijrinne verhaelt opentlijcken aende meest biedende te moegen vercoopen. 

 

 

289. Den 4 Februarij Anno 1643, fol.71. 

Opte requeste van Aelt Henricksen Cueper ende Grete Jans sijn huisvrouwe hebben 

Schepenen ende Raedt verclaert, dat soe wanner een plaetse int’ rijcke Proevenaershuijs wert 

comen te vaceren, dat als dan op supplianten sal verdaecht wesen. 

 

 

290. Den 11 Februarij Anno 1643, fol.71. 

Opte requeste van Henrick Gerritz Spijerlink ende Albert van der Cuerbeecke ende Henrick 

Willemsen als wettelicke geauthorisierde momberen ende vaeder van Janneke Henricks 

onmundige dochter te kennen gevende dat onder andere goederen seecker huis met een hoff is 

hebbende, gelegen in de Groene straete versuickende het selve oepentlick tho vercoepen. 

Was geapost:  Supplianten als momberen ende vaeder in deses gemelt worden geauthoriseert 

totte vercoepinge vant huis ende hoff in desen angetoegen ende de penningen tot kijndes 

proffit wederom an tho leggen. 

 

 

291. Den 14 Februarij Anno 1643, fol.71vo. 

Opte requeste van Daniel Heijdanus conrector alhijr, versoeckende verbeteringe sijnes 

tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren des suppliants tractement 

met twintich carels gulden des jaers, in vijer termijnen neffens sijn ander tractement te 

ontfangen, waer van het eerste verbeterde termijn toecomende Joannis sal verschenen wesen. 
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292. Eodem die [14 Februarij 1643], fol.71vo. 

Opte requeste van Gerhardus Alberti Sas, praeceptor tertia classis, versoeckende verbeteringe 

sijnes tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren des suppliants tractement 

van dree hondert twee en veertich carels gulden waerinne sijne getoegene huishuijre 

gecomprehendeert is geweest tot dree hondert en soeventich carels gulden anvanck nemende 

het eerste verbeterde termijn nu aenstaende Paesschen. 

 

 

293. Eodem die [14 Februarij 1643], fol.71vo. 

Opt’ versoeck van Mr. Claes Jansen, Duitse schoelmeester versoeckende begunstiget te 

worden metten vacerenden dienst om de kinderen inde Latijnsche Schoele, int schriven te 

exerceren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt slaen suppliant dit sijn versoeck aff, dan om goede 

consideratien, verbeteren haer Achtbaerheden des suppliants tractement van twintich golt 

gulden tot vijftich golt gulden in vijer termijnen als Paesschen, Joannis, Michaelis ende 

Kersmisse te ontfangen, waer van het eerste verbeterde termijn toecomende Joannis sal 

verschenen wesen. 

 

 

294. Eodem die [14 Februarij 1643], fol.72. 

Opt’ versoeck van Mr. Daniel Sporon, versoech een jaerlijckx tractement als schoelmeester. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met een tractement van vijftich 

carels gulden des jaers, in twee termijnen te ontfangen, waervan het eerste termijn 

toecomende Michaeli sal verschenen wesen ende het andere op Paesschen daeraen volgende. 

 

 

295. Den 16 Feb(ruarij) 1643, fol.72. 

Opte requeste van Hermen Jans, Boven coster, versoeckende om verscheidene redenen bij 

sijne requeste gededuceert, vermeerderinge van sijn jaerlijckse tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris met vijfthijn 

goltgulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer van den Ed. Tengnegel te ontfangen. 

 

 

296. Den 28 Februarij Anno 1643, fol.72vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van de Buiten vaers vant’ Weeshuijs, het 

tractement vande Binnen vaer ende Binnen moer van 75 carels gulden verbetert tot hondert 

carels gulden, des jaers, waer van het eerste verbeterde termijn toecomende Paesschen sal 

verschenen wesen, ende het tweede op Michaeli daer aen volgende. 

 

 

297. Den elffden April(is) anno 1643, fol.72vo. 

Opte requeste van Teeuwes Janssen van Gladbach, remonstrierende hoe dat hij vermoegents 

seeckere coopcedele van Thoenijs Janssen Sluiger hebbe gecoft seecker huijs ende arve inde 

Hoffstraete gelegen, dat terwijle vercooper hem uuijt de Stadt heeft begeven selffs crediteuren 

wordt gemoeijt, hem mochte geordonniert worden om van alle onheijl ontlast te sijnen de 

penninghen vermoegens voorwaerden aen handen vant’ E: Gerichte ofte aen curateuren 

mochte betaelen, off anders dat hij van den coop des huijses mocht worden ontslaegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonnieren suppliant de peninghen int’ E: Gerichte te 

leggen ende te betaelen. 
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298. Eodem die [11 Aprilis 1643], fol.73. 

Op de requeste van Mechteltien Claes versoeckende dat haer in haeren soberen ende armoede, 

mit een penninck ofte jaerlix tractemet mocht worden versien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne, mit twaelff goltgulden eens, 

om uuijt de Caemer van de Geestelijckheijt, vande E: Caemener Reijner Gansneb gnt. 

Tengenaegel t’ ontfangen. 

 

 

299. Den 18 Aprilis 143, fol.73. 

Is Simon Janssen, Constapel ten respecte van sijne gedaene diensten int ontsetten vant geschut 

als anders begunstiget met thijn goltgulden te ontfangen uijt deses Stadts Camer. 

 

 

300. Den 20 Aprilis 1643, fol.73. 

Hebben Schepen ende Raedt aen Mr. Cornelijs Janssen organist voor seeckere geoffereerde 

boeckiens begunstiget met 12 carels gulden, die uijt de tegenwoordige Stadts Camer sullen 

ontricht worden. 

 

 

301. Den 22
ste

 Aprilis Anno 1643, fol.73vo. 

Opte requeste van Jan Jansen Slotemaecker ende opsiender vant’ boven uurwerck, 

versoeckende eenige verbeteringe van sijn tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant eens extraordinaris met thijn 

goltgulden, uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den Ed. Tengnegel te ontfangen. 

 

 

302. Den 6 Maij Anno 1643, fol.73vo. 

Opte requeste van Arent Jansen ende Jan Arentsen deser Stadts booden, versoeckende met 

een niuwen reijserock ijder versien te worden. 

Was geapost:  De heeren Cameners worden geauthoriseert, om supplianten tegens Michaeli 

toecomende, ijder met een reijserock te versien. 

 

 

303. Eodem die [6 maij 1643], fol.73vo. 

Opt’ versoeck van Matthijs van Danswijck ende Jannichien Jans eheluijden, is deselve 

begunstiget met een teerpenninckien, op haer vertreck van hijr naer Danswijck met vijff en 

twintich carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den Ed. Tengnegel te 

ontfangen. 

 

 

304. Den 9 Maij 1643, fol.74. 

Hebben Schepenen ende Raedt seecker vrou van Emden op haere over geleverde attestatien, 

begunstiget met ses carels gulden, ende sulx tot verlossinge haeres soens binnen T’unis vande 

Turckien gevangen, welcke penningen sullen uijtgekeert worden uijtte Ecclesiastique Camer 

vande E:  Tengnaegel. 

 

 

305. Den 13
de

 Maij Anno 1643, fol.74. 
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Opte requeste ende versoeck vande naegelatene weduwe van zaelige Henrick Jans 

timmerknecht, hebben Schepenen ende Raedt deselve in hare armode eens begunstiget met 

thijn goltgulden uuitte Ecclesiastique Camer van den Camener, den Ed. Tengnegel te 

ontfangen. 

 

 

306. Eodem die [13 Maij 1643], fol.74. 

Opt’ versoeck vande weduwe van zaelige Willem Peters, Geesien Arents genaemt, hebben 

Schepenen ende Raedt haer eens begunstiget met twintich goltgulden uuitte Ecclesiastique 

Camer van den E: Reijner Gansneb Gansneb gnt.Tengnegel in twee termijnen te ontfangen, d’ 

eerste helfte op toecomende Joannis ende d’ ander helfte, op toecomende Michaelis desen 

tegenwoirdigen jare. 

 

 

 

307. Den 27 Maij Anno 1643, fol.74vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt wegen offereren ende dediceren van seecker boeck 

geintituleert weesende horescopia, Ds. Christophorum Molleria toegelecht vijff en twintich 

goltgulden uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Tengnegel te ontfangen. 

 

 

308. Eodem die [27 Maij 1643], fol.74vo. 

Om consideratien hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck van Palm Sijmons ende sijn 

huijsvrouwe geaccordeert dat haer soene Henrick Palm dese Stadt wederom sal moegen 

frequenteren, mets betaelende wegen sijne geplechde moetwille, eene amende van vijff en 

twintich goltgulden, ende sal oock mede Aswerus Droechscheerder claechloes houden. 

 

 

309. Den 3 Junij Anno 1643, fol.74vo. 

Durch het overlijden van Mr. Hans Witte desere Stadts bussemaecker, hebben Schepenen 

ende Raedt Egbert Jansen bussemaecker, op sijn versoeck met den selven dienst wederom 

begunstiget ende dat opte profijten daer toe staende. 

 

 

310. Eodem die [3 Junij 1643], fol.74vo. 

Opte requeste van Jan van Uttert burger deser Stadt, versoeckende eenige verbeteringe van 

het jaerlijcks tractement, tot sijn soens Henrici studia hem toegelecht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren suppliants soene Henrici jaerlijckse 

tractement, àd studia van vijff en dertich carels gulden tot vijfftich carels gulden waervan het 

eerste verbeterde termijn nu op Paesschen sal nemen uuit deser Stadts Ecclesiastique Camer 

in tempore van tijt tot tijt te ontfangen. 

 

 

311. Den 16 Junij 1643, fol.75. 

Is des mercktmeijsters dochter, alnoch wegens seecker clein kint bij haer wordende 

verpleecht, voor een jaer costgelt toegelecht 25 carels gulden te ontfangen in twee termijnen 

waer van het eerste op Michaelis eerstcoemende ende het tweede op Paesschen 1644 

vervallen sal wesen, waer mede dan de alimentatie sall coemen te cesseeren. 
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312. Den 22 Junij Anno 1643, fol.75. 

Hebben Schepenen ende Raedt de voirschreven merckmeijsters dochter op haer naeder 

versoeck, wegen het voirschreven kindt geaccordeert ende toegestaen, boven de voirschreven 

25 gulden haer den 16 Junij leestleden geaccordeert, t’ geene tot noch toe wegen de 

verpleginge van dat voirschreven kindt de selve merckmeijsters dochter, is competeerende. 

 

 

313. Den 27 Junij 1643, fol.75vo. 

Is Jan Schram uijt sunderlinge consideratien met een cledt begunstiget en sall het selve uijt 

deses Stadts tegenwoordige Camer betaelt worden. 

 

 

314. Den 29 Junij Anno 1643, fol.75vo. 

Opte requeste van Mr. Hermen Jans, burger ende kistemaecker alhijr remonstrerende, hoe dat 

hij eenige jaren hem int timmeren heeft geoffent, ende sonder bespiringe alderhande  

timmeragien, tot goet contentement vande borgeren gemaeckt, waerinne alsoe hem bijde 

timmerluijden tegenwoirdich wort bespiringe gedaen, versoeckende, dat haer Achtbaerheden 

exnobili authoritate et officio hem gelive te meinteren, daer mit, hij suppliant het timmeren 

moege continueren, waertegens suppliant praesenteert sijne proeve nae behoiren te doen, ende 

het Gilde, vant’ geene daer toestaet te contenteren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant sijn versoeck, indient tegens de 

Gildebreffe, niet is strijdende. 

 

 

315. Den eersten Julij Anno 1643, fol.76. 

Tot opbouwinge vande niuwe kercke van Rouvene, hebben Schepenen ende Raedt de 

ingeseten aldair begunstiget met tweehondert ende vijftich carels gulden, uuitte Ecclesiastique 

Camer van den E: Tengnegel te ontfangen. 

 

 

316. Den 15 Julij Anno 1643, fol.76. 

Tot opbouwinge van een kercke tot Coeverden, hebben Schepenen ende Raedt vereert hondert 

dalers den daler tot 30 stuijver uuit het averschott van deser Stadts Camer vanden E: Sloot 

ende Rijnvisch te ontfangen. 

 

 

317. Den 16 Julij 1643, fol.76. 

Hebben Schepen ende Raedt een glassch, inde neuwe opgeboude kercke van 

Schenckenschantse vereert vijftich carels gulden ende sulx uijtte Ecclesiastique Camer van de 

heer Camener Tengnaegel. 

 

 

318. Den 6 Augusti Anno 1643, fol.76. 

Opte requeste van Gerrit Jans Steenberch, versoeckende alsoe Harmen Harms van den Ham 

hebbende gewoent in eene van sijne huijsen inde Hoffstrate gelegen, doir is gaen, ende 

banckrott is gespeelt, hebbende aldair noch eenige goederen gelaten, dat hem moege 

geaccordeert worden, om deselve goederen ende t’ geene hij op sijn weere is vindende ten 

overstaende van een Secretaris te moegen vercoopen, om daer uuit een jaer ende dan noch dit 

halve loepende jaer huijshuire t’ samen ter somme van sestich goltgulden te moegen geniten. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den suppliant neffens noch eene vande 

princepale creditoren, om ten overstaen van een Secretaris, de goederen, soe bij Harmen 

Harmsen van den Ham in suppliants huijs sijn gelaten, ende soe den voirschreven Harmen 

Harms van den Ham hebben toebehoirt, opentlijcken aen de meest biedende te moegen 

vercoopen, ende de penningen daer van procederende, in den Gerichte gedeponeert te worden, 

ende dienvolgende tot sijner tijt, het stuck van praeferentie ende concurentie daer over 

gedisputeert te worden. 

 

 

319. Den 29 Augusti 1643, fol.77. 

Op het requeste van Daniel Sporon, fransche schoelmeester versoeckende jaerlijckx met een 

halve last turffs versien te moegen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met twintich carels gulden eens, 

te ontfangen uijtte Ecclesiastique  Camer vande Camener Tengnaegel. 

 

 

320. Den 2 Septembris Anno 1643, fol.77. 

Opte requeste van Otto Henricks ende Berent Berents als oom ende versoechte momber van 

zaelige Hans Witten kinderen, versoeckende dat haer ijmant moege geadiungeert worden, 

totte vercoopinge van zaelige Hans Witten huijs achter de Nije muijre, om uuitte 

cooppenningen vandien de creditoren van zaelige Hans Witten te voldoene. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen voirschreven, om ten 

overstaen vande heeren hoeftluijden vant’ Broder Espel, dit voirschreven huijs te moegen 

vercoopen, ende de penningen daer van procederende, tot voldoeninge vande creditoren, 

gelijck sulckx behoirt geemploieert te worden. 

 

 

321. Den 2 Sept(embris) 1643, fol.77vo. 

Op het versoeck van Jochem Simonts inde Cuijnre versoeckende de somme van 50 goltgulden 

hem bij uijtsprake van Schout Dompselaer, Peter Jan Tames, Henri324.ck Michiels en zaelige 

Peter Roeloffs toegelecht, over de schade aen sijn Uijtterdijck geleeden. 

Was geapost:  De Ontfanger Biscop wort geordonneert, de vijfftich goltgulde in desen 

versocht te betaaelen uijt d’ Ecclesiastique Camer vande E: Ernst van der Cuerbeecke. 

 

 

322. Eodem die [2 Septembris 1643], fol.77vo. 

Is Mechtelt in de Spoele in haeren soberen toestant met thijn carels gulden te ontfangen uijtte 

Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel. 

 

 

323. Eodem die [2 Septembris 1643], fol.77vo. 

Melchior Wolffs weduwe is in haere armoede tegen den aenstaenden winter uijt  

d’ Ecclesiastique Camer vande E: Tengnaegel begustiget met een vierendeel turffs.. 

 

 

324. Den 12 Septemb(ris) 1642 (3), fol.78. 

Ten respecte dat Femmeken Beniers een burgers dochter deser Stadt is, soo ist, dat Schepenen 

ende Raedt haer soene tot sijne boecken, begunstiget hebben, met vijftich carels gulden eens, 

soe uuit het averschott vande Camer vande heer Ruijtenburch sullen betaelt worden. 
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325. Den 16 Septemb(ris) 1643, fol.78. 

Opt’ versoeck van Toenis Reutgers hebben Schepenen ende Raedt hem tot turff begunstiget 

met ses carels gulden eens, uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den Ed. Tengnegel te 

ontfangen. 

 

 

326. Den 19 Septembris Anno 1643, fol.78. 

Opte requeste van Jan Jans van Helmont hebben Schepenen ende Raedt, hem eens begunstiget 

met thijn goltgulden uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den Ed. Tengnegel te 

ontfangen. 

 

 

327. Den 23 7br. (Septembris), fol.78. 

Hebben Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt geapprobiert ende geratificiert, approbieren  

ende ratificieren, in ende vermits desen alsoodaene vercoopinge, als momberen van zaelige  

Kiliaen Wegenaerts onmundige kijnderen, mit Claes Petersen ende sijn huijsvrouwe wegens 

twee koenen bijnnen der Stadt Graffhorst gelegen, op den 20 7br. (Septembris) 1643 

vermoegents coopcedel, daer van aen haer Achtbaerheden vertoont, hebben geholden ende 

ingegaen. 

 

 

328. Den 7 Novembris 1643, fol.78vo. 

Opt versoeck van Arent Brouws huijsvrou, vroumoeder, versoeckende ten respecte van haere 

diensten aen armen daechlijcks doende, met een jaerlijckx penninck gebeneficeert te moegen 

worden goet gevonden, en haer jaerlijckx toegelecht dertiende halve goltgulden, waer van het 

eerste termijn op Michaelis tegenwoordich uijt deser Stadts Camer sall ontrichtet worden. 

 

 

329. Den 14 Octobris 1643, fol.78vo. 

Jan Janssen, Boven uurstellers met thijn goltgulden, extraordinaris begunstiget uijt de 

Ecclesiastique Camer vande Caemener Tengnaegel eens. 

 

 

330. Den 17
de

 Octobris Anno 1643, fol.78vo. 

Opte requeste van Gerrit Meusen, versoeckende, dat hem moege geaccordeert worden, om 

buiten ande Stadts muijre neffens het sleepers huijsken, een huijsken te moegen timmeren, 

ende dat dree ofte vijer voten wijder als de andere huijsken, soe aldair gebouwt sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij mede een huijsken sal 

moegen timmeren neffens t’ huijsken van de sleepers, ende sal suppliant t’ selve moegen een 

voet dree ofte vijer wijder maecken, als de huijskens, soe daer neffens gebouwt sijn, mets 

betaelende tot een thins desfals al’ advenant, gelijck vande andere huijskens des jaers betaelt 

wordt, waer vande eerste thins op Paesschen anno 1645 sal verschenen wesen, ende dit alles 

tot revocatie ende wederop segen van Schepenen ende Raedt. 

 

 

331. Eodem die [17 Octobris 1643], fol.79. 

Opte requeste van Peter Hericks Moock ende Rijck Andries brouwer als momberen van 

zaelige Jan ende Jacob Rutgersens minderjarige kinderen, versoeckende, alsoe de mede 

eijgenaers van het huijs den Oliphant ende het huijsken daer tegens over staende hijr achter de 
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Nieuwe muijre gelegen als oock van seecker stuck landes tegens Wije over, soe hetselve van 

haer zaelige  bestevader Reutger Alerts ende bestemoeder bij successie sijn aengehouden, 

gedencken te vercoopen, dat haer supplianten in qualite voirschreven moege geconsenteert 

worden, harer plechkinderen aendeelen ande voirschreven goederen, ten meesten prijse te 

moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen, om der 

kinderen aendeel aende voirschreven goederen neffens de mede eijgenaers ten meesten prijse 

vande voirschreven kinderen te moegen alieneren ende vercoopen ende de penningen daer 

van procederende ten meesten profijt van deselve kinderen wederom te emploieren ende aen 

te leggen. 

 

 

332 Den leesten Octob(ris) Anno 1643, fol.79vo. 

Tot lossinge van Gerrit Jans, burgers soene alhijr, bij de Duinkerckers gevangen sittende, 

hebben Schepen ende Raedt begunstiget 25 carels gulden ende tot derselves cleedinge, alsoo 

hij heelt naeckt is. Ses carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener Tengnegel 

betaelt te worden. 

 

 

333. Den 4
de

 Novembris Anno 1643, fol.79vo. 

Opte requeste vande Weesemeester ende Armen bedieners deser Stadt als erffgenamen ex 

testamento van zaelige Michel Jochems Vlieger ende als ius cessum hebbende van  

d’ erffgenamen van zaelige Aeltien van Suirbeecke, remonstreerende hoe dat sij wegens, een 

gerechte vierde part van zaelige Roloff Wil(l)ems erve op Camperveene gelegen, aen 

Burgemeester Albert van der Hell als cooper vandien behalven de interessen t’ zedert Petri 

Anno 1641 verschenen, noch per reste ten achteren sijn, een somme van 1200 carels gulden, 

ende voirts, hoe dat Joncker Jurrien van Ingen, het gemelte erve eerst bij executie voir 4000 

carels gulden gecooft hebbende, nae dato van dien, met Burgemeester Albert van der Hell 

ende de momberen, van zaelige Commis Wijfferdrings kinderen, is veracordeert ende 

overeengecomen, dat sije boven de voirschreven 4000 gulden, aen Burgemeester van der Hell 

ende de momberen voirschreven noch solde uuitkeeren eene somme van 1200 gulden, 

versoeckende, dat Joncker Jurrien van Ingen moege geordonneert worden om de voirschreven 

1200 gulden aen supplianten te betaelen, praesenterende in val opgedachte Joncker Jurrien 

van Ingen, ten opsichte vande voirschreven 1200 gulden van ijmant soude moegen 

gemolesteert, aengesprocken worden, de voirschreven penningen wederom promptelijck te 

restitueren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat Joncke Jurrien van Ingen dese 

voirschreven 1200 carels gulden, aen supplianten sal laten volgen ende toecomen, ende in vall 

ijmant den voirschreven Joncker van Ingen, ten reguarde vande voirschreven 1200 gulden 

soude moegen comen molesteren ende aen te sprecken, dat supplianten insodanige 

gelegentheit achtervolgents hare gedane praesentatie, die voirschreven 1200 gulden wederom 

promptelijck geholden sullen wesen te restitueren. 

 

 

334. Den 9 Novemb(ris) Anno 1643, fol.80vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Joannum Costerum predicant ande Swartesluijs, wegent’ 

offereren ende dediceren van seecker boeck geintituleert weesende vrije marckt dach, 

toegelecht vijftich carelsgulden uuitte Ecclesiastique Camer vanden Ed. Tengnegel, te 

ontfangen. 

 



Pagina 67 van 152 

 

335. Den 14 Novemb(ris) 1643, fol.80vo. 

Op het requeste van Daniel Pipardo wegen sijnen soen Jacobo Pipardo, onlangs wesende 

getrout, ende door ontstentenis van kerckelijcke off schooldienst in ongelegentheijt vervallen, 

ende oversulx eenich subsidie versoeckende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt insiende suppliants soens gelegentheijt begunstigen des 

selffs soen met vijfftich gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande Camener 

Ingen. 

 

 

336. Eodem die [14 Novembris 1643], fol.81. 

Op het requeste van Trude Gerrijts, weduwe van zaelige Peter Stuijve versoeckende eenich 

subsidium in haeren soberen staet. 

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

te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande heer Camener Ingen. 

 

337. Eodem die [14 Novembris 1643], fol.81. 

Op het request van Jan Gerrijts van Dijck over het maecken van vijff roeden dijx tusschen 

hem en de Ecclesiastique Camer deser Stadt op Camperveene aende nieuwen gemaeckten 

Encker Dijck gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt aengehoort het raport van haer Ed. Gecommitteerden, 

verstaen dat suppliant den dijck naer gebooden van Dijckgreve en Heijmeraden sal moeten 

maecken, als sijne gedijckte nabuijren onder ende boven, ende sulx gelijck dieselve voor 

desen naer goetvinden van Gecommitteerden eens Achtbaerheden rades, dieselve heefft 

gemaeckt, ende daer hij vermeint benaedeelt sal hem vrijstae aende heer Dijckgreve tegen 

Petri aenstaende soeven te versoecken, om te laten wedervaeren dat dijckrecht is. 

 

 

338. Den 28 Novemb(ris) 1643, fol.81vo. 

Op de requeste van de gecommitteerde van de Stadt Reichenberch tot twe maels gereuineert 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren den Ontfanger Biscop aende 

Gecommitteerden vande Stadt Reichenberch te ontrichten driech rijxdaelers welcke inde 

Camer vande Camener Ingen in rekeninge sullen worden geleeden. 

 

 

339. Den 28 Novemb(ris) 1643, fol.81vo. 

Opte requeste van Mr. Willem Angel francoische schoelmeester alhier versoeckende eene 

eerlijcke dimissie sijns diensts tegens Paesschen naestcoemende. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt consenteeren het versochte affscheijt van den suppliant, 

ende sal hem op de nordinaris tijt naer Paesschen 1644 tot welcken tijt hij sijn ordinaris 

tractement sal genieten, ende behoorlijck affscheijt mede gegeven worden. 

 

 

340. Den 2 Decemb(ris) 1643, fol.82. 

Opte requeste van Melchior van Benthem hebben Schepenen ende Raedt hem eens 

begunstiget met vijff goltgulden eens uuitte Ecclesiastique  Camer van den E: Ingen te 

ontfangen. 

 

 

341. Eodem die [2 Decembris 1643], fol.82. 



Pagina 68 van 152 

Gelijck mede Hermen ten Berge. Op sijn requeste bij haer Achtbaerheden begunstiget is, met 

vijff goltgulden uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Ingen te ontfangen. 

 

 

342. Den 5 Decemb(ris) Anno 1643, fol.82. 

Opte requeste van Gerrit Alberts Pannebacker, vesoeckende in sijnen hoogen olderdoem ende 

armode, een subsidium. 

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

uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener Ingen, te ontfangen. 

 

 

343. Den 7 Decembris Anno 1643, fol.82vo. 

Opte requeste van Henrick d’ Wolffs, versoeckende, dat hem moege vergunt worden, met een 

vredinge afftevredigen, een plaetse opte Burgel, tegens het sieckenhuijs over, om sijn steen te 

setten, ende dat in diervoegen, dat nimant daer bij geinteresseert sal sijn off daerover clagen 

sal. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, accorderen den suppliant dat suppliant tot het setten 

van van sijn steen op den Burgel tusschen de beijde groote boemen, soe suppliant is 

aengewesen, met een stakettine een plaetse sal moegen affvredigen, alsoe dat het stapken vrij 

blive, ende dat opte  hoichste van omtrent, gelijck suppliant sijn steen wert setten, ende 

hooger niet, ende dit alles tot revocatie van haer Achtbaerheden. 

 

 

344. Den 9 Decemb(ris) Anno 1643, fol.82vo. 

Opte requeste van Jan Hermsen Ecckelboem, versoeckende, dat hem moege geaccordeert 

worden, om een lootsken te moegen maecken bij de Issel, beijde buiten Isseltooren om eenige 

eeck  daerinne te conne leggen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij een lootsken sal 

moegen doen maecken, bijde buiten Isseltooren opte lenckte van derde halve ofte utterlijck 

dree roeden, ende gemaeckt worden, tot onder het schietgatt inder Stadt muijre aldaer 

weesende, ende sal verbliven tot vijff ofte ses voten van de Welle, waervan suppliant des jaers 

tot een thins ande Stadt betaelen sal een golt gulden, waer vande eerste thins  op Paesschen 

Anno 1645 sal verschenen wesen. 

 

 

345. Den 5 Decembris Anno 1643, fol.83. 

Opte requeste van Gerrit Jacobsen Coeijer versuckende alsoe hij met kennisse van Schepenen 

ende Raedt exessive costen angewent heft van eenen goeden werff tho maecken in hopeninge 

hij noch een tijt lanck op zijn arve opte Heupen meijer tho blijven ende nu onset sijne, 

eenigen verset daer van mochte genieten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt op de suppliants vorstel ende voorgeven behalven 

gelettet ende geexamineert hebbende, accordieren suppliant dat hij an sijn anstaende thijen  

huirjaren an sijn pacht jaerlijcks sal hebben te corten ten respecte van sijn angewende costen 

de somme van  vijff ende twijntich carels gulden. 

 

 

346. Den 15 Decemb(ris) Anno 1643, fol.83. 

Opte requeste van Geesken Cornelis weduwe van zaelige Lubbert Berents, hebben Schepenen 

ende Raedt, haer in haren soberen staet, eens begunstiget, met thijn golt gulden uuitte 

Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen, te ontfangen. 
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347. Den 19 Decemb(ris) 1643, fol.83vo. 

Opte requeste van Anna Jans weduwe van zaeliger Jan Dootgraver, hebben Schepenen ende 

Raedt deselve in haren soberen staet, begunstiget met thijn carels gulden eens, uuitte 

Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen. 

 

 

348. Den 30 Decembris Anno 1643, fol.83vo. 

Opte requeste van Hermen van Breda ende Daniel Berents als geauthoriseerde momberen 

aver zaelige Crijn Chrijntsens onmundige dochter Neeltgen Crijnts genaemt, the kennen 

gevende, dat haer voirschreven plechkijnt te deele is gevallen van sijn zaelige bestemoeder 

Mette Jans een seecker huis staende bijnnen Alckmaer, ende dat hetselve huis seer vervallen 

zijnde groote costen van reparatie van nooden heft, versuckende derhalven dat t’ selve 

moechte worden  durch de oomen vant selve onmundige dochterken, woenende tot Haerlem 

gerepareert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, de momberen hijerboven genoempt het huis ten 

meesten dienste van haer plech kijnt te moegen vercoepen. 

 

 

349. Eodem die [30 Decembris 1643], fol.83vo. 

Opte requeste van Mechtelt Coerts naergelaetene weduwe van zaelige Johan Gerrits te kennen 

gevende dat zije vande vroemoeder Geertruut Jans geinstitueert  soude weesen zijnde, het 

vroe ende wijsemoederschap alhijer in dese Stadt voor rijcken ende armen tot goet genuegen 

een tijtlanck heft bedient. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliantinne mette vroe ofte wijse 

moedeschap deser Stadt opt tractement dat tho staende in twije termijnen als Paesschen ende 

Michaelis te ontfangen. 

 

 

350. Den 31
ste

 Decembris Anno 1643, fol.84. 

Opte requeste van Peter Hendricks, Coperslaeger nomine exorio, remonstrerende, hoe dat 

eener Ottien de gewesene dienstmeijt van Joncker toe Boecop voir eenige weecken is komen 

te overlijden, naelatende noch erffgenamen testamenteer, noch eenige wettelicke inde op ofte 

affstijgende linie, off oock terzijden eenige broeders, susters ende der selver kinderen, dan 

heeft den sterffval beleest beleeft des overledens halven oom, als suppliant daervan noch 

onlanx missive heeft ontfangen, dat oock mede in leven sijn volle oomens kinderen alsoe nu 

des omens kinderen door hare voorstanders ende momberen, als sijn aende eene zijde over de 

kinderen van zaelige Tonis Kerseboom, Peter Veen Apotheker ende Mr. Tonis Martens 

binnen gewoentlicken tijt de goederen soecken aente vaerden naer inventarisatie der selven 

versoeckt, derhalven suppliant dat den inventaris daer van opgerichtet weesende, inden 

gerichte moege gelevert worden, ende dat het erffhuijs in sijn geheel mochte verbliven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat den opgerichten inventaris 

vande goederen hijrinne verhaelt, inden gerichte sal gelevert, ende dat het erffhuijs 

immiddels, in sijn geheel sal verbliven tot uuitdraecht vande saecke. 

 

 

351. Den 2
de

 Januarij Anno 1644, fol.84vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt wegent offereren ende dediceren van seecker ongedruckt 

boeckien, geintituleert Compendiosae et facilis musica institutis, begunstiget met vijff en 
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twintich carels gulden eens, uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer van den E: 

Cuerbeecke te ontfangen. 

 

 

352. Eodem die [2 Januarij 1644], fol.84vo. 

De Scholten bij nachten dinaren, wegent offereren van eenige almanachen, sijn vereert met 

thijn carels gulden uuit deser Stadts Camer te ontfangen. 

 

 

353. Den 3 Januarij Anno 1644, fol.84vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Joannem Engelbertum in sijn soberen staet, eens 

extraordinaris begunstiget met thijn golt gulden, soe hij uuitte Ecclesiastique Camer, vande 

Camener Ingen, sal hebben te geniten. 

 

 

 

354. Den 11 Januarij Anno 1644, fol.85. 

Hebben Schepenen ende Raedt Ds. Eliam Petri Sanderium ende Roloff Dirricks Worst, ijder 

vereert met twintich carels gulden eens, wegent’ offeren van eenige Carmina ter eeren van 

deser Raedeskeur gemaeckt, uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen, te ontfangen. 

 

 

355. Den 25
ste

 Januarij Anno 1644, fol.85. 

Opte requeste van Geesien Arents weduwe van zaelige Willem Peters, versoeckende in haren 

soberen staet, een jaerlickx tractementien. 

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

in twee termijnen uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Ingen, te ontfangen, 

waervan de gerechte helfte tegenwoirdich ende de werderhelfte toecomende Joannis inde 

somer sal voldaen worden. 

 

 

356. Den 30 Januarij Anno 1644, fol.85vo. 

Opte requeste van Jan Dominicus versoeckende wegen de geleedene schade bijt’ leggen 

vande sluise in sijn gepachte landt vanden Herinck eenige remissie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, remitteren suppliant wegen de voirschreven sijne 

geleedene schade hondert carels gulden waer van suppliant veertich carels gulden inden jare 

1641 ende in de jaren 1642 ende 1643 in ijder der selver dertich carels gulden aen sijne 

verloopenen landtpacht sal hebben te corten. 

 

 

357. Den 1
ste

 Februarij Anno 1644, fol.85vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck vande naegelatene weduwe van zaelige Henrick 

Jansen timmerman, deselve eens in haren soberen staet begunstiget met thijn goltgulden eens, 

uuit de Ecclesiastique Camer vanden Camener den E: Ingen te ontfangen. 

 

 

358. Eodem die [1 Februarij 1644], fol.85vo. 

Op de requeste van Laurents Arents dootgraever versoeckende verbeterschap van sijn 

huijshuire. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmentieren suppliants huijshuijre van acht 

goltgulden tot twaelff goltgulden. 

 

 

359. Den 9 Feb(ruarij) 1644, fol.86. 

Opte requeste van Barent Barentsen versoeckende, dat hem een seer goede ende bequaeme 

plaetse, tot t’ leer loijen mochte vergunt worden, tot dien fijne aenwijsende een plaetse, 

tusschen den Wiltvanck ende het Haegen bolwerck, waer door nijmandt int’ minste can 

vernaedeelt sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, vergonnen ende accordieren suppliant de leedige 

plaetse tusschen den Wiltvanck ende het Hagen bolwerck, om aldaer te moegen leer loeijen 

mits het schoemaeckers gilde wegen de gerechticheijt van het wijnnen der voorschreven gilde 

staende nae inholt vande Gildebrieff, nae behooren contenterende, ende sal suppliant op het 

stuck vant’ loeijen de ordre vant’ voorschreven schoemaeckers gilde subiect ende 

onderwerpen wesen ende hem daerna hebben te reguleren. 

 

 

360. Eodem die [9 Februarij 1644], fol.86. 

Opte requeste van Trientien Liggers weduwe van zaelige Jan Sluijtter, versoeckende aen dese 

Stadts muijre, tegens over haer huijs, dich(t) aen haer pomphuijsken een affdackien van negen 

voeten lanck ende ses voeten breet, mochte maecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren suppliant haer versoeck mits dat sije het 

huijsien maecke tot de mooiste ciraet van de Stadt, ende jaerlix tot een tins daer van t’ geven 

aende Stadt een carels gulden. 

 

 

361. Eodem die [9 Februarij 1644], fol.86vo. 

Opt’ requeste van Albart Buijck alias Grundel, versoeckende dat het termijn op Meij anno 

1643 verschenen, van Alijdt Bodde hem mochte gevalideert wordt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren de E: Burgemeester Reijner Gansneb gnt. 

Tengenaegel, als Camener vande Geestlicke goederen, dese hijerinne gementioneerde 

termijnen aen Jan Grondel te voldoen ende te betaelen. Sonder Argelist. 

 

 

362. Eodem die [9 Februarij 1644], fol.86vo. 

Opt’ requeste van Jan Dreessen Meijer toe Oostewolde, voorgevende alsoo sijn dijcken 

bestaende in vijffthijen roeden, ten eenemael geruijneert ende wech geloopen sijn. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, remittieren suppliant, jaerlix thijen carels gulden, 

geduirende sijne pacht jaeren. 

 

 

363. Eodem die [9 Februarij 1644], fol.86vo. 

Opt’ versoeck van Hermen Janssen boven coster, versoeckende om verscheijdene redenen bij 

sijne requeste gedoceert, vermeerderinge van sijn jaerlix tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliant eens extraordinaris met 

vijffthijen goltgulden eens, uuijt de Ecclesiastique Caemer vande E: Jochem van Ingen  

t’ ontfangen. 

 

 

364. Eodem die [9 Februarij 1644], fol.86vo. 
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Opt’ request van Jacob Roeloffsen Steenberch versoeckede, alsoo hij de E: Caemener Gerrit 

van Santen voor St. Peter lestleeden, een reeckening van boecken, ter somme van hondert 

soeven gulden, 1 stuijver, 8 penningen heeft overgelevert, geordonniert mochte worden d’ 

selvige te betaelen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneeren, als dat Jacob Roeloffsen Steenberch 

vooreerst de renthe van Groeninghen, tot betaelinge van sijn schult, sal moegen behouden 

ende tot betaelinge vande resteerende penninghen, sullen haer Achtbaerheden ordre stellen. 

 

 

365. Den 15
de

 Februarij Anno 1644, fol.87. 

Opte requeste van Arent Bruijns stratemacker, versoeckende mette woeninge van Engele 

Everts off  Bosbants begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant mette woeninge van Engele 

Everts off Bosbants, om aldair sijn woeninge te nemen, ende sal suppliants knecht wederom 

moegen gaen woenen int’ huijsken opt’ Boven kerckhoff staende, daer suppliant comt 

uttevaren. 

 

 

366. Eodem die [15 Februarij 1644], fol.87. 

Opte requeste van Willem Goijkens hebben Schepenen ende Raedt in sijn sieckte ende groote 

armode geaccordeert vijff en twintich carels gulden en twee termijnen, als nu tegenwoirdich 

de helfte ende de wederhelfte toecomende St. Joannis in de somer ut de Ecclesiastique Camer 

vanden E: Ingen te ontfangen. 

 

 

367. Den 21
ste

 Februarij Anno 1644, fol.87vo. 

Opte requeste van Janneken Gerrits, dochter van zaelige Geert mette Kappe, versoeckende in 

haren soberen staet eenen subsidium. 

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

uuitte Ecclesiastique Camer, vande Camener Ingen, te ontfangen. 

 

 

368. Den 24
ste

 Februarij Anno 1644, fol.87vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot wederopbouwinge van de kercke toe Farnersheim inde 

Graefschap Moers vereert dertich carels gulden. 

 

 

369. Eodem die [24 Februarij 1644], fol.87vo. 

Opte requeste van Joan Dominicus cum suis, hebben Schepenen ende Raedt verclaert, dat 

dewijle suppliant tegens de conditien de hoffstede vande 9 ½ mergen bij Hasselt gelegen, het 

H. Geestes Gasthuijs toebehoirende, gebouwt hebben, desfals aent’ Gasthuijs voirschreven te 

sullen betaelen, een virendeel goede botter, ende sullen dan voirts suppliant het voirschreven 

landt bruicken in conformite vande voirwaerden daer van sijn. 

 

 

370. Eodem die [24 Februarij 1644], fol.87vo. 

Opte requeste van Gretien Henricks bedroeffde weduwe van deser Stadts geweesene kock 

Willem Jansen, hebben haer Achtbaerheden de voirschreven weduwe bij provisie voir den tijt 

van een jaer int’ cockschap deser Stadt gecontinueert ende dat op de  profijten dese 

toestaende. 
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371. Den eersten Martij Anno 1644, fol.88. 

Opte requeste van Peter Bruens, Jorgen Renner verdrevene personen uuit den Pals, 

versoeckende consent, om haer alhijr te moegen nedersetten ende het brandewijn branden te 

exerceeren, sonder de Burgeschap te winnen ende het Gilde te coopen, gelijck de Gulckers 

voir deses voir eeen seeckeren tijt geaccordeert is. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt, consenteren suppliant om haer residentie ende 

woeninge voir den tijt van twee jaren alhijr te moegen nemen ende dat op den voet ende 

ordre, gelijck de Gulckers, voir desen geconsenteert is.  

 

 

372. Eodem die [1 Martij 1644], fol.88vo. 

Opt’ request van Hendrick Sijmensen ende Aeltien Everts eheluijden versoeckende, alsoo sij 

noeijt eenich verset voort’ verlijs van haer kaechschip int’ landts dienst voor Rijnberch 

hebben becoemen ende nu in dese duire tijden sonder eenighe assistentie nijet langer cunnen 

strecken, dat sij mit een jaerlix tractement mochte versijn worden. 

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

gulden eens, om uuijt de Caemer vande E: Burgemeester Jochem van Ingen t’ ontvangen. 

 

 

373. Den 3 Martij Anno 1644, fol.88vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt’ versoeck vande broderen ende vrunden van Willem van 

Langenburch binnen Duinkercken gevangen sittende tot desselves lost ende wisselgelt 

begunstiget vijftich carels gulden uuitte Ecclesiastique goederen van de Camener Ingen, te 

ontfangen. 

 

 

374. Den 14 Martij 1644, fol.88vo. 

Opte requeste van Merrigien Gerrijts weduwe van Jan Gerrijts, cruijswercker, claegende te 

hebben ses vaderloose kleine kinderen, ende over sulx versoeckende met eene geestelijcke 

woeninge graetieuselijck begunstiget te moegen worden om also des toe beter met haere 

kinderen door den tijt eerlijck te moegen geraecken, ende dat sij daer benevens met een 

jaerlijckx penninxkien mochter versien worden. 

Was geapost:  Suppliantinne wort begunstiget met vijff en twintich carels gulden eens, welck 

uijtte Ecclesiastique camer vande Camener Ingen sullen voldaen worden. 

 

 

375. Den 21 Martij Anno 1644, fol.89. 

Opt’ versoeck van Kijer Jacobs, hebben Schepenen ende Raedt geaccordeert ende toegestaen, 

dat de huijrluijden van 2 ½ morgen landes bij Hasselt gelegen, het H. Geestes Gasthuijs 

toebehoirende, een morgen dree ofte vijer vant’ Rouwbollige landt anden voirschreven Kijer 

Jacobs sullen moegen overdoen. 

 

 

376. Eodem die [21 Martij 1644], fol.89. 

Opte requeste van Tete Jans weduwe van Jan Berents, versoeckende een penninckien tot hare 

verloopene huijshuire. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot vollenste van hare 

verloopene huijshuire, met thijn golt gulden eens, uuijtte Ecclesiastique Camer van de 

Camener den E: Ingen, te ontfangen. 

 

 

377. Den 30 Martij 1644, fol.89vo. 

Opte requeste van Jan Backer, meijer opt Eijlant gecoemen weesende opt erve daer Kueere 

opgewoent heeft ende aldaer bevonden hebbende seecker stuck weijdelants, een gedeelte 

vande Crans, verre vant huijs midden int boulant geleegen ende voll cattendoorn, 

versoeckende het selve stuck van de Crans te moegen bouwen, ende daer tegen drie andere 

campen soe tegenwoordich gebouwen om te weijden te laeten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteeren dat suppliant de hoochte van seecker 

camp langes de Garste met cattendoorn betrocken, tot aen den doeren sloot van het lege lant 

daer aen geleegen, tot sijnen costen moeten opmaecken, ende sall daer en tegen de drie 

campen soo tegenwoordich worden gebouwet volgents sijne praesentatie gehouden wesen te 

weijden ende sulx nochtans bij andere in consequentie getrocken te worden. 

 

 

 

378. Den 2 Aprilis 1644, fol.90. 

Is Henrickien Berents huijsvrou van Jurgen Henrix ingesetene des carspelts Holten in Sallant, 

soo van de van Gelder omtrent Wesel is gevangen ende daer binnen int hechten geset, tot 

maeckinge van sijn rantsoen van 250 rijxdaelers, begunstiget met vijffthien carels gulden. 

 

 

379. Den 10
de

 Aprilis Anno 1644, fol.90. 

Opte requeste van den eersaeme Heijmen Hermsen Backer ende Wolter Jans als momberen 

over zaelige Jan Smits naegelatene kinderen, versoeckende consent om te moegen vercoopen 

seecker huijs ende arve inde Nijstrate gelegen, haer plechkinderen toebehoirende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen, om ten 

meesten prijse, dit voirschreven huijs ende arve, opentlijck aen de meestbiedende te moegen 

alieneren ende vercoopen, ende de penningen daervan procederende, ten meesten voerdeel 

van hare plechkinderen te emploieren ende aen te leggen. 

 

 

380. Den 18 April anno 1644, fol.90vo. 

Op de requeste van Jan Janssen Sloetemaecker, opsiender vant’ boven uuijrwerck, 

versoeckende eenighe verbeeteringe van sijn tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant eens extraordinaris mit thijen 

goltgulden om uuijt de geestlicke Caemer vande E: Caemenaer Jochem van Ingen  

t’ ontfangen. 

 

 

381. Eodem die [18 April 1644], fol.90vo. 

Op de requeste van Berent Backer en Hermen Messemaecker als nabuiren vande verlaetene 

kijnderen van Karst Metseler versoeckende dat de kijnderen, mit een cleijne subsidie mogten 

te hulpe gecoemen worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, begunstigen de verlaetene kijnderen van Carst 

Messelaer, mit thijen goltgulden eens, om uuijt de geestlicke Caemer vande E: Caemener 
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Jochem van Inghen t’ ontfangen, welcke haer bijde nabuiren in desen gemelt sullen ontrichet 

worden. 

 

 

382. Den 24 Aprilis 1644, fol.90vo. 

Lutgertien Thomas uijtte Ecclesiastique Camer vande heer Camener Ingen begunstiget met 

thijn carels gulden. 

 

 

383. Eodem die [24 Aprilis 1644], fol.91. 

Simon Janssen Constapel begunstichet met 14 carels gulden, sullende worden ontricht uijtte 

Ecclesiastique Camer vande E: Joochem van Ingen. 

 

 

384. Eodem die [24 Aprilis 1644], fol.91. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt versuick van Hans Francken ende de vuirbede vure hem 

gedaen, tot stuer van zijn huijsvrouwe an craemcosten gebeneficiert mit thijen goltgulden eens 

vande eersaeme Derck Engberts Bischop tho vorderen tho ontfangen ter laste vande 

Caemener  Joachim  van Ingens Ecclesiastique Camer. 

 

385. Den 11
de

 Maij Anno 1644, fol.91. 

Opte requeste van Joncker Roedolph van Twickeloo, versoeckende seeckere leedige plaetse 

langes der Issel en tusschen de Boven Issel Tooren ende het Orgatt gelegen hem te moegen 

geaccordeert worden, om tot sijn vermaeck te moegen approprieren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dese hijrinne versochte leedige 

plaetse langes der Issel en tusschen de boven Isseltooren ende het Orgat gelegen, om deselve 

tot suppliants sijn vermaeck te moegen doen approprieren, ende dat tot revocatie van haer 

Achtbaerheden. 

 

 

386. Eodem die [11 Maij 1644], fol.91. 

Opt’ versoeck vande heer Rijnvisch onse mederaedesvrunt, hebben Schepenen ende Raedt 

sijn E: geaccordeert ende toegestaen het gebruick van seeckere leedige plaetsken, achter sijn 

huijs bijde Cellebroders poorte gelegen, ende dat tot revocatie van haer Achtbaerheden. 

 

 

387. Eodem die [11 Maij 1644], fol.91vo. 

Voirts is Arent Henricks, verwer geaccordeert ende toegestaen dat hij alsodanich huijs als hij 

van meininge is te maecken inde Grone strate achter sijn principaele huijs gelijcks, het huijs 

van Burgemeester Wissinck sal moegen doen bouwen ende dat voirts nae de roijnge, soe de 

heeren hoeft luijden, hem sullen aenwijsen. 

 

 

388. Den 21
ste

 Maij Anno 1644, fol.91vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot onderholt van Femmeken Cornelis zaelige susters kindt, de 

voirschreven Femmeken Cornelis noch begunstiget met vijff entwintich carels gulden eens, 

soe uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen, sullen ontfangen worden. 

 

 

389. Eodem die [21 Maij 1644], fol.91vo. 
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Opte requeste van Jacobus du Pree, fransche predicant alhijer versoeckende dat hij mit 

huishuire mochte worden versien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstighen suppliant jaerlix op Paesschen mit 25 

goltgulden tot huijshuire, waer van het eerste jaer op Paesschen 1644 is coemen te vervallen. 

 

 

390. Den 25
ste

 Maij Anno 1644, fol.92. 

Opte requeste van Ds. Henricus Steffens praeceptor quintae classis alhijr versoeckende 

aengenomen te moegen worden, om jonge jeucht inde Latinsche schole in musica te 

institueren, genitende desfals seeckere gagie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat suppliant in de Latijnsche 

Schole de jonge jeucht musicae sal moegen institueren ende dat op sodaniche ordre, als de  

heeren Scholergen ende den Rector werden beramen ende goetvinden, ende sal suppliant 

desfals jaerlijckx hebben te geniten vijff en twintich goltgulden uuitte Ecclesiastique Camers 

in tempore te ontfangen, in twee terminen als Michaelis ende Paesschen waer van het eerste 

termijn toecomende Michaelis sal verschenen wesen. 

 

 

391. Den zesten Maij Anno 1644, fol.92. 

Opte requeste van Aelt Henricks ende Ulrick Jans als geauthoriseerde momberen, aver  

Johan Geertz Raedemackers kijnderen ende derselffs weduwe, versuickende consent ende 

authorisatie, omb der kinderen ende weduwer halve huijs achter de Nije muijre gelegen tot 

reddinge van den boedel nue meugen vercoepen.  

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren de momberen in desen also de noot 

vereijschet tot reddinge van den boedel en vereijste deel van het huis voor seecker penningen 

tho meugen vercoepen ende nae ontfanck de pennengen ande coper transport en overdracht te 

doen       

 

 

392. Den 7 Junij Anno 1644, fol.92vo. 

Opte requeste van Egbert Jans Ende, als momber over Dirrick Arents, soene van zaelie Arent 

Henricks Stippert ende Willemtien Jans eheluijden, versoeckende consent om te moegen 

veralieneren twee hoffsteden toe Brunnepe het eene aende Meente steege ende het andere 

over gelegen, waer van jaerlijckx weinich is procederende wegen de kosten soe daer aen 

gedaen worden. 

Was geapost:  Schepenen en de Raedt accorderen, dat de vercoopinge van dese voirschreven 

twee hoffsteden, ten meesten prijse vant’ voirschreven plechkindt opentlijck moege 

geschieden, ende dat de penningen daer van procederende op goede onderpanden weder 

belecht sullen worden. 

 

 

393. Den 8 Junij Anno 1644, fol.92vo. 

Opte requeste van Jan Carsten ende Derck Sweersen, als momberen over de onmundige 

kinderen, van zaelige Jan Jansen, bij Geertien Gerbrants in echtschap geprocreert, 

versoeckende van haer Achtbaerheden approbatie, van seeckere vercoopinge van een 

Saelweer neffens een vierde part van een heerengoet inden Ampte van Doirnspijck buirschap 

Oossendorp gelegen, bij de voirschreven momberen neffens de onmundige kinderen, hare 

moeder, vercooft weesende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt als overmomberen van de voirschreven onmundige 

kinderen, approberen de vercoopinge van den voirschreven Saelweer ende van het 



Pagina 77 van 152 

voirschreven heerengoet, voir soe veele het selve den voirschreven onmundige kinderen is 

raeckende, mets dat de cooppenningen daer van procederende tot profijt van den onmundige 

kinderen op goede vaeste onderpanden, weder om belecht worden. 

 

 

394. Den 14 Junij Anno 1644, fol.93. 

Hebben Schepenen ende Raedt den meijer Wolter Geerts tot Osterhesselen geaccordeert dat 

hij inde Camer van de Ecclessiastique Camener van den E: Tengnegel, sal moegen in 

reeckeninge brengen alsodanige 54 (gulden), 6 (stuiver) als hem sijn competerende, wegen 

verschotene penningen inde proceduire, tegens de predicant tot Sweel, als mede wegen 

gedane reparatie ant’ huijs aldair, als oock van betaelde penningen tot reparatie van de kercke 

als ingevolch vande reeckeninge daer van bij hem meijer voirschreven specifice overgelecht. 

 

 

395. Den 23 Junij Anno 1644, fol.93vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt geordonnert, dat uuit het averschott van de Ecclesiastique 

Camer, vanden E: Tengnegel, volgents declaratie desfals ovegelecht, aen Ds. Joannem Krijthe 

betaelt sullen worden acht enveertich carels gulden ses stuijver soe hem sijn competente ende 

wegen seeckere proceduire, soe sijn E: gevoert heeft, tegens den pastoer van Sweel, soe de 

tijnden dede eijschen uuit den holtacker, int’ arve Geerts in Drenthe gelegen weesende. 

396. Den 3 Julij Anno 1644, fol.93vo. 

Opte requeste van Aeltgen Jaspers weduwe van Dirrick Jelisen Kock, hebben Schepenen ende 

Raedt Gerrit Gerrits Havecamp ende Arendt Henricks als curateurs ende executoers van 

zaelige Jenneken Dirricks testament ende naelatenschap, geordonnert aende voirschreven 

weduwe te laten volgen de renthen van alsodanige goederen, tot hares soens ouderdoem van 

vijer en twintich jaren,  als hare soene uuit cracht van des voirschreven Janneken Dirricks 

testament sijn competerende om alsoe des te bequaemen nae suppliants voirschreven haren 

soene in leesen, schriven, cijferen, boeckholden op te doen onderwijsen om alsoe tot eenen 

bequamen schoelmeester te moegen worden, opgetoegen. 

 

 

397. Den 19 Julij Anno 1644, fol.94. 

Opte requeste van Meijnardt Backer, Joachim Jansen ende Berent Jansen als broeder ende 

respective vrunden van Peter Gerrits Backer, hebben Schepenen ende Raedt Meijnardt Backer 

ende Joachim Jansen tot momberen geauthoriseert gestelt over Peter Gerrits Backer, als niet 

bequaem weesende en sijn goederen te regeeren, ende voirts deselve gelastet, om ten 

overstaen vande respective heeren hoeftluijden ende de momberen, van Peter Gerrits Backer 

zaelige huisvrouwe voirkinderen, eenen behoirlicken staet ende inventaris opte richten vanden 

boedel vanden voirschreven Peter Gerrits Backer ende desselves zaelige huisvrouwe, ten 

eijnde alsoe de goederen wel moegen geconsolveert ende bij een gehouden worden, ende dat 

tot profijt van de geene, soe daer toe sullen bevonden worden berechtiget te wesen. 

 

 

398. Den 27 Julij Anno 1644, fol.94. 

Hebben Schepenen ende Raedt Geert Henricks Molleman, tot vollenste van sijn affgebrande 

huijs tot Ommen vereert, met ses carels gulden, uuit de Ecclesiastique Camer vande Camer 

Ingen, te ontfangen. 

 

 

399. Den 30 Julij Anno 1644, fol.94vo. 
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Wegent’ dediceren ende offereren van seeckere oratio panegijrica van Ciprianus Regneri ab 

Oosterga Swollani, professor tot Uttricht, hebben Schepenen ende Raedt den selven vereert 

met vijff en twintich carels gulden. 

 

 

400. Eodem die [30 Julij 1644], fol.94vo. 

Peter Peters is eens begunstiget met thijn carels gulden ende dat sonder consequentie, uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen, te ontfangen. 

 

 

401. Den 3 Augusti 1644, fol.94vo. 

Aen die van Ravenstein tot opbouwinge van haere kercke vereert 50 carels gulden, aen drie 

predicanten vande Stadt Sittau achtien carels gulden, ende tot opbouwinge van de kercke ende 

schoele tot Sleiben thijn gulden, te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Ingen. 

 

 

402. Den 8 Augusti anno 1644, fol.94vo. 

Op de requeste van Francke Sweerts, seijlemaecker als man ende momber sijner huijsvrouwe 

Sijgien Herms, versoeckende, dat hem alsodaene 250 carels gulden tot timmeringe van sijn  

huijs ende gevel mochten gevolcht worden, als onder Thomas de Bonthe ende Peter Berentsen 

als momberen van suppliants kijnderen sijn berustende ende haer van haer moeijen Anna ende 

Lijsbet Herms bij testamentaire dispositie gegeven ende suppliants huijsvrouwe de vruchten 

daeraen  gereserviert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonnieren Thomas de Bonthe ende Peter Berentsen, 

als momberen over Francke Seijlemaeckers ende Sijgien Herms onmundighe kijnderen, dat sij 

aen supplianten sullen laeten volgen tot timmeringe van sijn huijs ende gevel, hijerinne 

aengeroert, de somme van hondert rixdaelers, mits dat hij sijn kijnderen, daer voor op sijn 

huijs voorschreven, goede verseeckeringe doe, waermede de kijnderen bewaert moegen sijn. 

 

 

403. Den 13 Augusti 1644, fol.95. 

Is Joris Foster uijt Jierlant in sijnen verdrevenen Stadt begunstichet met 5 carels gulden uijtte 

Ecclesiastique Camer vande E: Joachim van Ingen. 

 

 

404. Den 15 Augusti Anno 1644, fol.95. 

Is E: Noortberch wegent’ presenteren van seecker boeckxken genaemt Spies des doots vereert 

vijfthijn carels gulden uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer vanden E: Tengnegel, 

sullen betaelt. 

 

 

405. Eodem die [15 Augusti 1644], fol.95. 

Seckere bedroeffde weduwe van Namen vande gereformeerde religie weesende, is 

begunstiget met thijn carels gulden, soe uuitte kelder sal betaelt worden. 

 

 

406. Den 20
ste

 Augusti Anno 1644, fol.95vo. 

Opt’ versoeck van Jacobien Berents hebben Schepenen ende Raedt haer begunstiget met vijff 

en twintich carels gulden eens, in twee termijnen als tegenwoirdich de gerechte helfte ende de 
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wederhelfte op Michaelis toecomende, uuitte Ecclesiastique Camer vanden Camener den Ed. 

Ingen te ontfangen. 

 

 

407. Den 21
ste

 Augusti Anno 1644, fol.95vo. 

De huisvrouwe van den Burgemeester Vos tot Vollenhoo, is wegen een gemaeckt glas inde 

kercke op Wannepervene, met het wapen deser Stadt Campen, geordonnert te ontfangen 

uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen twee en veertich carels gulden. 

 

 

408. Eodem die [21 Augusti 1644], fol.95vo. 

Noch is deselve geordonnert te ontfangen veerthijn carels gulden wegen een gemaeckt glas bij 

haren voorschreven eheman, ten huijse van Hubert Glabeecke, waerdt anden Swartesluijse 

gestelt weesende, te ontfangen uuitte Camer deser Stadt in welckers jaer het glas gestelt opte 

gesettet is, inden jare 1644 gestelt, ergo de betaelinge uuit den selven jare gedaen te worden. 

 

 

409. Den 222
ste

 Augusti Anno 1644, fol.96. 

Wegent’ offereren ende dediceren van seeckere theses de loco, hebben Schepenen ende Raedt 

Theodorus Kempe begunstiget met vijff en twintich carels gulden uuite Ecclesiastique Camer 

vande Camener den E: Ingen te ontfangen. 

 

 

410. Den 31 Augusti 1644, fol.96. 

Is Theodorus Kempe tot onderstant van sijn studio in plaetse van 50 carels gulden jaerlijcks 

begunstiget met 75 goltgulden, daer van het eerste termijn te weeten de gerechte helffte op 

aenstaende Michaelis sal vervallen wesen. 

 

 

411. Den 3 Septemb(ris) Anno 1644, fol.96. 

Opte requeste van Jurrien Peters deser Stadts Roededrager, versoeckende  van sijn 

Roedendragerschap ontslagen te worden ende bij sijn venduschap gemeinteneert te worden, 

ende daer hij mette het voirschreven venduschap ande cost niet soude connen geraecken, dat 

hij bij gelegentheit sijnen dienst wederom soude moegen becleeden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ontslaen suppliant op sijn versoeck van sijn 

Roedendragerschap, ende willen suppliant soe veele eenichsints doenlijcken is, hem bij sijn 

venduschap meinteneren, mets dat suppliant den selven dienst wel ende naebehoiren ende met 

discretie waernemen, ende daer suppliant huijden ofte morgen van sijn venduschap, aen de 

cost niet soude connen geraecken, willen haer Achtbaerheden op suppliant als dan 

naebehoiren letten. 

 

 

412. Eodem die [3 Septembris 1644], fol.96vo. 

Alsoe Jurrien Peters, op sijn versoeck van sijn Rodendragerschap is ontslagen, is met 

denselven dienst wederom begunstiget Jan Henricks van Ane, ende dat opt tractement ende de 

profijten daertoe staende, nemende sijn tractement toecomende Michaelis sijn anvanck. 

 

 

413. Eodem die [3 Septembris 1644], fol.96vo. 
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Opte requeste van Sondach Conradus, versoeckende alsoe hem wegen de heer Drost van 

Isselmuijden is aengesecht, om uuit het drostampt van Isselmuijden te delogeren, dat hij desen 

aenstaenden winter over aldair moege verbliven, om des toebeter sijne saecken te connen 

redden. 

Was geapost:  Hijr op can niet gedisponeert worden, ende wordt hijr beneffens suppliant 

gewaerschouwt, dat suppliant sijn huijsvrouwe uuit dese Stadt houde, ende dat deslve daer 

niet wederom in en come, off Schepenen ende Raedt gedencken haer daer voir aentesien. 

 

 

414. Den 5 Septembris Anno 1644, fo.97. 

Opte requeste vande momberen van zaelige Dimmer de Meijns minderjarige kinderen, 

versoeckende consent om de immobile goederen van den voirschreven de Meijn te moegen 

vercopen, alsoe de selve op schade sijn staende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authoriseren de momberen over zaelige Dimmer de 

Meijns kinderen, om de immeubele goederen bij zaelige Dimmer de Meijn naegelaten, ten 

meesten prijse, tot profijt vande creditoren, opentlijcken te moegen distraheren ende 

vercopen. 

 

 

 

415. Eodem die [5 Septembris 1644], fol.97. 

Opte requeste van Daniel Sporen schoelmeester alhijr, versoeckende jaerlijcks vrije brandt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant des jaers met een halve last 

turffs uuitte Ecclesiastique Camers van tijt tot tijt te ontfangen. 

 

 

416. Eodem die [5 Septembris 1644], fol.97. 

Wegen offereren ende dediceren van seecker Carmen, vant’ veroveren vant’ Sas van Gent, is 

Ds. Heidanus uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener Ingen, met vijff en twintich carels 

gulden begunstiget. 

 

 

417. Den 7 Septemb(ris) Anno 1644, fol.97vo. 

Opte requeste van Theelman van Bronckhorst ende Matthijs Jansen broder ende swager van 

zaelige Bartelt van Bronckhorst, versoeckende continuatie van 25 carels gulden des jaers waer 

mede des voirschreven Bartelt van Bronckhorst, blinde naegelatene soentken, soe op 

instrumenten leert speelen, van haer Achtbaerheden voir den tijt van vijer jaren begunstiget is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt continueren voir dit voirschreven blinde soentken, het 

tractement van vijff en twintich carels gulden des jaers, ende dat voir den tijt van twee jaren, 

uuitte Ecclesiastique Camer te ontfangen, waer van het eerste jaer op Paesschen Anno 1645 

sal verschenen wesen. 

 

 

418. Den 12 Sept(embris) Anno 1644, fol.97vo. 

Is Ds. Christophorus Mollerius, wegent offereren ende dediceren van seeckere carmen, vant’ 

veroveren vant Sas van Gent begunstiget met vijff en twintich carels gulden uuitte 

Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen, te ontfangen. 

 

 

419. Eodem die [12 Septembris 1644], fol.97vo. 
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Wegent offereren ende dediceren van seecker Triumph gedicht vant’ veroveren vant Sas van 

Gent, is Elias Petri Emmerts, begunstiget met Thijn carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer 

vanden E: Ingen, te ontfangen. 

 

 

420. Eodem die [12 Septembris 1644], fol.98. 

Opde requeste van Roeloff Dirricksen lesemaecker, versoeckende dat  hem (in sijn swackheijt 

ende armoede vervallen sijn) mit eenighe penninghen, mochten (tot onderhoudinghe van sijn 

persoon ende huijsvrou) te baete coemen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstighen supplianten, mit vijffthijen goltgulden 

eens, om uuijt de caemer vande E: Caemener Joncker Jochem van Inghen van de geestlicheijt, 

t’ ontfanghen. 

 

 

421. Eodem die [12 Septembris 1644], fol.98. 

Opde requeste van Wilhelmus Putius orrdinarius Medicus, versoeckende (alsoo sijn dienst 

van daeghe tot daeghe swaerder valt, ende de Stadt populeuser wordt) verbeeterighe van sijn 

tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmentieren suppliant sijn tractement mit soeventich 

carels gulden jaerlix, welcke mede als sijn andere penninghen, op termijnen sullen coemen toe 

vervallen, aenvanck nhemende het eerste op Michaeli toecoemende. 

 

 

422. Den 14 Septembris Anno 1644, fol.98. 

Hebben Schepenen ende Raedt boode Arent Jansen des weecks begunstiget met twee carels 

gulden om deselve alle saterdage van de Cameners in tempore, te ontfangen, des sal hij 

neerstelijcken oppassen ende Jan Schraem in sijn hoogen olderdoem assisteren, om holt ende 

turff aff te dragen, ende wes wijders hijr aen dependeert nae behoiren waer te nemen. 

 

 

423. Den 28
ste

 Septemb(ris) Anno 1644, fol.98vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Toenis Rutgersen op sijn versoeck, hem begunstiget met een 

virendeel turffs uuitte Ecclesiastique camer, vanden Ed. Ingen, te ontfangen. 

 

 

424. Eodem die [28 Septembris 1644], fol.98vo. 

Opt’ versoeck van Jan de Moeij, is hij begunstiget met twintich carels gulden, uuit deser 

Stadts camer in tempore te ontfangen. 

 

 

425. Den 5
de

 Octob(ris) Anno 1644, fol.98vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Jansen, soe het uurwerck inde Bovenkercke is stellende, 

eens extraordinaris begunstiget met thijn goltgulden uuitte Ecclesiatique Camer van den Ed. 

Ingen, te ontfangen. 

 

 

426. Eodem die [5 Octobris 1644], fol.98vo. 

Wegent’ offereren ende dediceren van seeckere oratio de bello civili, is Paulus Schuts student 

tot Uttrecht begunstiget met vijfthijn carels gulden uuitte Ecclesiastique Camer vanden Ed. 

Ingen te ontfangen. 
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427. Den 12 Octobris 1644, fol.99. 

Op het request van het Linnen wevers Gilde, remonstrerende hoe dat verscheijden persoonen 

soo Burgeren als incoemelingen van verscheijden ambachten haer onderwinden te scheren en 

reijden, oock de wetten vant gilde niet en voegen, als bij exemptie een gilde broeder scheert 

maer 50 ellen, sijlvij den tot 55 en 56 ellen streckende tot schade vanden schamelen ambachts 

man, over sulx verseuckende, dat nimant voortaen in sijn huijs scheren off reijden sal, ten sij 

hij eerst het gilde gewonnen ende Burger waerde, edoch sonder preuve. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verblijven bij den teneure vanden gegevenen 

gildebrieff, ende sall dien voegents nimant, in sijn huijs, scheren offte reijden moegen off 

scheeraem houden ten sij hij eerst sij deses Stadts Burger en het gilde hebben, doch sonder 

preuve. 

 

 

428. Den 26 Octobris Anno 1644, fol.99vo. 

Opte requeste van Jacques Arents ende Wessel Jansen Brouwer als momberen over Hermen 

Warnersens onmundige kinderen, versoeckende consent om der kinderen andeel van seecker 

huijs ende arve opte Oldestrate gelegen soe van den voirschreven kinderen zaelige 

bestemoeder Greetken Coerts hergecomen is, te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, consenteren supplianten als momberen over Hermen 

Warners kinderen, om der kinderen aendeel van zaelige Greetken Coerts huijs ende arve op de 

Oldestrategelegen, neffens de andere mede eijgenaeren opentlijcken te moegen alieneren ende 

vercoopen, ende de penningen daer van procederende, ten profijte van de voirschreven 

kinderen, op goede onderpanden, weder om te beleggen. 

 

 

429. Den 29
ste

 Octobris Anno 1644, fol.99vo. 

Opte requeste van Jan Dubbelsen ende Laurens Backer als momberen van zaelige Toenis 

Sweertsens voirsoene bij zaelige Janneken Dubbels in echtschap geprocreert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat de naegelatene weduwe van 

zaelige Toenis Sweertsen, aen des voirschreven Toenis Sweerts, vermoegens de gerichtlijcke 

bekentenisse, sijn zaelige moeders beweesene goederen, sal laten volgen, voirts werd de 

vorschreven weduwe van zaelige Toenis Sweertsen oock geordonneert, hare kinderen, soe sije 

bij den voirschreven haren eheman in echtschap geprocreert heeft, momberen te stelle. Ende 

dienvolgende eenen behoirlijcken staet ende inventaris van hare ende hare zaelige mans 

goederen opte richten, ende denselven supplianten sal mede hare kindren te stellene 

momberen te laten toecomen, om daerover in behoirlijcke scheidinge ende deelinge te treden. 

 

 

430. Den 2 Novembris Anno 1644, fol.100. 

Opte requeste van Geesien Arents weduwe van zaelige Willem Peters van Diest, 

versoeckende tot haer onderholt een jaerlijckx tractement. 

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

waer van de gerechte  helfte uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Ingen ende de wederhelfte 

uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Steenberch sal betaelt worden. 

 

 

431. Den 7 Novembris Anno 1644, fol.100vo. 
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Opte requeste van Dirrick Stevensen, soene van Steven Evertsen, versoeckende geauthoriseert 

te moegen worden om tot de begraeffnisse de noodinge te doen, ende dat sonder naedeel van 

die, soe tegenwoordich het selve bedienen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supliant sijn versoeck, doch sonder 

praeindictie van andere, soe tot nochtoe de noodinge ter begraffenisse gedaen hebbende. 

 

 

432. Den 9 Novembris Anno 1644, fol.100vo. 

Opte requeste van Gerrit Jansen cleermaecker, versoeckende hem mede te moegen 

geaccordeert worden, om de noodinge ter begraeffnisse te moegen doen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dat hij mede de noodinge ter 

begraffenisse sal moegen doen, ende soe hem daer toe begeeren te gebruicken, het selve sal 

vrijstaen, doch sonder praeindicie ditselve te geschieden, vande vrouwluijden soe de noodinge 

ter begraeffnisse tot nochtoe gedaen hebben. 

 

 

433. Eodem die [9 Novembris 1644], fol.101. 

De weduwe van Johannes de Right in leven predicant in Engelant vande Conincklijcken 

geslaegen, qualijck getracteert en daer van gesturven, begunstiget met thijn carels gulden die 

de Camener Ingen uijt sijn Ecclesiastique Camer sal hebben ontrichten. 

 

434. Eodem die [9 Novembris 1644], fol.101. 

Opte requeste van Volcker Claessen en Jacob Martens meijeren van een halff erve in 

Blanckenham, versoeckende versett wegen haere geleedene schade door het uijtsteecken van 

sooden, uijt haer lant aenden dijck gebracht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat supplianten wegen haere geleedene 

schade aen haere leste pachtpenningen van den jaere 1643 sullen moeten inhouden vijff en 

twintich catels gulden. 

 

 

435. Den 10 Novemb(ris) Anno 1644, fol.101vo. 

Opte requeste van Garmert Dercks drapenier, versuickende tegens aver sijn huis tegens aver 

die Nije muijre zijnde een ledige plaetze eene woeninge te moegen tijmeren ende doen setten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren den suppliant neffens sijn nabur N.N. 

Nieuw de ledige plaetze tegens aver haer behuisingen ande Stadtz muere, met twije bequaeme 

woeningen uut eenderhant t’meugen betijmmeren, ende dat volgentz door de der heeren 

heftluijden, die suppliant daervan sal ansucken ende haer lieden welwillen, ende sullen, des 

sullen partijen ijder een daervan tot eenen tijns van ene voorgenoemde tijmmeringe, jaerlix 

naer voltrekkinge van ende ande stadt bethalen anderhalve goltgulden. 

 

 

436. Den 15 Novembris 1644, fol.101vo. 

Schepenen ende Raedt authoriseeren haren mede rades Burgemeester, de E: Evert Rijnvisch 

en Dirck Henrix Vriese om bij provisie als momberen te treeden tot scheijdinge en deijlinge, 

tusschen de voor  ende naerkinderen van wijlen de E: Burgemeester Arent Sloot en verder 

niet. 

 

 

437. Den 17 Novemb(ris) 1644, fol.101vo. 
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Opde requeste van Herman Gerrijts van Hasselt metselaer, versoeckend in plaetse van Jan 

Meeussen nu eenige jaeren als metselaer die Gheestelijcke Camer hebbende bedient ende 

vermits sijnen ouderdoom de Magistraet voor haere  hem betoent bedanckende, met denselven 

dienst begunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Suppliant wort met het Ecclesiastique metselwerck der Stadt Campen 

begunstiget. 

 

 

438. Den 24 Novemb(ris) 1644, fol.102. 

Opde requeste van Jan Ligger brouwer versoeckende seeckere leedighe plaetse aende Stadts 

muire te moegen betimmeren, tot vercieringhe van dese Stadt. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren suppliant om de leedighe plaetse in desen 

gemelt, vande pijler aff, tot aende thoorn toe, te moegen betimmeren, mits dat hij het gotier, 

mit een gewulffte, onder door het huijs, soo hij aldaer setten werdt, sal hebben te leijden, 

gevende daer van jaerlix tot een tins aen dese Stadt dree goltgulden. Actum in Senatu den 28 

Novembris 1644. 

 

 

439. Den 3 Decemb(ris) 1644, fol.102. 

Opde requeste van Marrigien Gerrijts weduwe van zaelige Jan Gerrijts versoeckende, voor 

haer ende haere ses onmundige kinderen met seecker huijsken op den Vlootdijck geleegen te 

woenen begunstiget te moegen worden, daer Francisci Martini moeder tot nochtoe in gewoent 

heeft. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantinne met het versochte huijsken 

tot haere woeninge, waerin sij op aenstaende Paeschen sal hebben in te trecken. Ende sal 

huijre van verleeden Michaelis tot op Paesschen hebben te genieten. 

 

 

440. Den 12 Decembris Anno 1644, fol.102vo. 

Opt verseuck van de huijsvrouwe van Ivo Sibrandus, hebben Schepenen ende Raedt haer eens 

begunstiget met twaelff carels gulden uuit de Ecclesiastique Camer van den E: Steenberch te 

ontfangen. 

 

 

441. Den 21 Decembris Anno 1644, fol.102vo. 

Opte requeste van Jorijs Craenhals, versoeckende consent op achter de Nijemuijre, tegens sijn 

huijs ende arve over, aenwoeninge te moegen timmeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen den suppliant dat hij tot verciringe vande 

strate, een woeninge sal moegen timmeren achter de Nijemuijre tegens sijn huijs ende arve 

over, ende dat opte breete van sijn voirschreven huijs ende arve, ende sal dese woeninge daer 

naest aen gelegen gemaeckt is ende opte selve rooijnge waervan suppliant alle jaer tot een 

thins, op Paesschen sal betaelen aen dese Stadt vijer goltgulden, waer vande eerste thins op 

Paesschen Anno xvi ende ses en veertich sal verschenen wesen. 

 

 

442. Den 28 Decembris Anno 1644, fol.103. 

Opt’ request van Gerrit Alberts Pannebacker hebben Schepenen ende Raedt hem eens 

begunstiget met thijn golt gulden, uuitte Ecclesiastique Camer van den E: Steenberch, te 

ontfangen. 
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443. Eodem die [28 Decembris 1644], fol.103. 

Andries Rijxen versoeckende bij requeste tegens sijn huijs over aende Stadtsmuijre te moegen 

timmeren. 

Was geapost:  Suppliant wort geconsenteert, de versochte plaetse tot ciraet vande Stadt te 

moegen betimmeren, mits daer voor tot een jaerlijckse thins aende Stadt betaelende acht golt 

gulden. 

 

 

444. Eodem die [28 Decembris 1644], fol.103vo. 

Op het request van Jan Peters grutte mulder, versoeckende 2 huijskens tegens sijne weerde 

over aen deses Stadts muijre te timmeren. 

Was geapost:  Suppliant wort geconsenteert de versochte plaetse behoorlijck tot ciraet te 

moegen betimmeren, mits jaerlijcks aende Stadt tot een thins betaelende vijff golt gulden. 

 

 

445. Den 16 Januarij 1645, fol.103vo. 

Is Antoin du Sain sijn tractament van voegen het voorlesen in de fransche kercke 

geaugmenteert tot dertich golt gulden jaerlijcks, dar van het eerste jaer verscheenen sall 

weesen aenstaende Paeschen. 

 

 

446. Den 25 Januarij Anno 1645, fol.103vo. 

Opte requeste van de kerckmeester Henrick Gerrits Spierinck, versoeckende consent om sijn 

holt te moegen leggen op seeckere leedige plaetse aende Stadts muijre, tegens over het huijs 

van zaelige Sweer Herms, ende dat soo lange ende ter tijt toe, den eijgenaer vant’ 

voirschreven huijs van zaelige Sweer Herms de voirschreven plaetse selffs soude moegen 

betimmeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren suppliant in sijn versoeck. 

 

 

447. Eodem die [25 Januarij 1645], fol.104. 

Opte requeste van Gerrit Dirricks, versoeckende consent, om seeckere leedige plaetse tegen 

sijn weehre achter de Niuwe muijre overgelegen te moegen betimmeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren den suppliant dat hij de leedige plaetse 

hijrinne geroert, nae de roijnge van Vrijdachs huijs, ande Stadts muijre staende, tot verciringe 

van de Stadt sal moegenbetimmeren, waer van suppliant alle jaer tot een thins an dese Stadt 

betaelen sal vijer goltgulden, waer van de eerste thins op Paesschen anno 1646 sal verschenen 

wesen. 

 

 

448. Den eersten Februarij Anno 1645, fol.104. 

Opte requeste van Michgel Henricks Rademaecker, versoeckende consent, om achter de 

niuwe muijre tegens sijn huijs over, met een stackettinge, seeckere leedige plaetse aen deser 

Stadts muijre, om holt te legen, te moegen affvredigen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, consenteren suppliant in dit sijn versoeck. 

 

 

449. Eodem die [1 Februarij 1645, fol.104vo. 
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Jenneken Versevelts hebbende een kindt, soe gevreest wort, met melaetsheit besmettet toe 

sijn, is uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Steenberch begunstiget met thijn carels gulden, 

om daer mede met het voirschreven kindt toe reijsen nae Haelem, bij de visitatoers der 

leprosen, omt’ voirschreven kindt te laten visiteren. 

 

 

450. Den 8 Februarij Anno 1645, fol.104vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Joncker Jurrien van Ingen in volcomen eijgendoems rechte 

geaccordert ende toegestaen, seecker leedige plaetse op de Nije marckt neffens sijn weere van 

de woeninge, daer de Koeck in woent gelegen, om deselve plaetse naede roijnge vande 

maioers Dirrick Ducsens huijs ende arve mede ande Nije marckt gelegen, vermoegents het 

model desfals overgelecht tot verciringe vande Stadt, te moegen betimmeren, waervoir sijn 

Ed: ende sijnen erffgenamen iaerlijckx tot een thins ande Stadt betaelen sullen, dree 

goltgulden op Paesschen verschinende, waervan de eerste renthe Anno 1646 sal verschenen 

wesen, ende sullen de voirschreven dree golt gulden des jaers moegen geredimeert ende 

affgelosset worden met vijftich goltgulden hoeftsommes neffens die verloopene renthen 

vandien. 

 
In marge: Dese hijrinne verhaelde renthe, is met vijftich goltgulden hoeftsommes neffens twee jaren renthe met 

consent van Schepenen ende Raedt ande Cameners deser Stadt de Anno 1647 affgelosset en durch de weduwe van zaelige 

Joncker Jurrien van Ingen voldaen. Actum den 23 Octobris Anno 1647. J. Hoff, Secret. 

 

 

 

451. Den 9 Februarij Anno 1645, fol.105. 

Hebben Schepenen ende Raedt, geordonnert dat uuitte het averschott vande Ecclesiastique 

Camer vanden Ed: Tengnegel betaelt sullen worden, Aen Jan Henricks Smitt vijer en vijftich 

carels gulden 7 stuivers als hem wegen gelevert ijsserwerck anden Armen Camer tot het 

maecken van twee huijskens, geemploieert sijn competerende ende dit sonder inconsequentie 

getoegen te worden. 

 

 

452. Den 11
de

 Februaeij Anno 1645, fol.105. 

Opte requeste van Jan Aertsen versoeckende, dat tot opbrenginge van sijn soene Aert Jansen 

bij zaelige Geertien Henricks dochter van zaelige Henrick Rotgers in echtschap geprocreert, 

met de welcke hij suppliant geene goederen maer veel eer schult ontfangen heeft moegen 

gevolcht werden, de opcompsten vande goederen van zaelige Henrick Rotgers des 

voirschreven kindes bestevaeder, op het voirschreven kindt, gesuccedeert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen, dat de momberen van suppliants 

voir soene Aert Jans genaempt, de jaerlijckse opkompsten van des voirschreven soens 

bestevaders Henrick Reutgers goet, soe de voirschreven soene vanden selven sijnen 

bestevader, aengestorven sijn, tot opbrenginge vanden voirschreven soene, sullen 

geemploieert worden. 

 

 

453. Eodem die [11 Februarij 1645], fol.105vo. 

Opte requeste van Hermen ten Borge versoeckende een penninckien tot sijn huijshuire. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den sppliant met thijn caroli gulden eens 

uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Steenberch te ontfangen, ende sal voirschreven 

suppliant een Achtbare magistraet ongemolesteert laten. 
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454. Den 13
de

 Februarij Anno 1645, fol.105vo. 

Opte requeste van Mr. Hermen Jans boven coster, versoeckende om verscheidene redenen, bij 

sijnen gelechte requeste verhaelt, vermeerderinge van sijn tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren des suppliants jaerlijckse huijshuijre van 

elff goltgulden tot twee en twintich goltgulden des jaers, waervan het eerste jaer verbeterde 

huijshuijre, toecomende Paesschen sal verschenen wesen. 

 

 

455. Den 13 Feb(ruarij) anno 1645, fol.106. 

Opte requeste vande Curatoeren  over den boedel van zaelige Dirrickien Jans, versoeckende 

dat de E: Magistraet in de saecken tegens de crediteuren uuijt Hollandt als te laeten gecoemen 

sijnde, tegens Stadts recht ende de crediteuren van Nimwegen, als mit een ander recht  

gesproocken hebbende, gelieven willen te decriteeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, authorisieren de Curatoeren in desen requeste geroert, 

om de saecke vande desolaeten boedel van Dirrickien Jans ten eijnde te brengen ende redden, 

ende verstaen mede dat de uuijt Hollandt, als oock mede die van Nimweghen als tegens Stadts 

rechte, te laete gecoemen sijnde ende die van Nimwegen als aldaer gesproocken t’ gelten, 

vanden boedel van zaelige Dirrickien Jans verstreecken toe weesen. 

 

 

456. Eodem die [13 Februarij 1645], fol.106vo. 

Opte requeste van Jan van der Hoeve versoecht alsoo hij beneffens den Stadts accijs oock  

bedient heeft de Landtschaps accijs ende tegenwoordich alleens de Stadts accijs dat hij oock 

sijn suster thijen off twaelff jaeren verpleecht heeft, met cost en huijsgerackt, ende in haer 

sieckte mit een meijt heeft moeten versien, dat hij suppliant mit een jaerlix penninck tot 

huijshuijre mochte versien worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstighen suppliant mit vijff en twintich carels 

gulden eens, om uuijt het overschott vande E: Caemener Reijner Janssen Hoolboom  

t’ ontfangen. 

 

 

457. Eodem die [13 Februarij 1645], fol.106vo. 

Opte requeste van Toenijs Janssen Wessel versoeckende dat hij mede in Stadts dienst inde 

timmertoorn mochte aengenoemen worden, ofte dat hij mit een tracmentie tot levens 

onderholt mochte begunstiget worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonnieren dat de nije heeren Caemeners, soo 

toecoemende Petri gecooren sullen worden, datse Toenijs Janssen mede inde Stadt 

timmertoorn sullen aensetten, edoch alles tor revocatie van haer Achtbaerheden. 

 

 

458. Den 20 Februarij Anno 1645, fol.107. 

Opte requeste van Hermen Michgels messemaecker versoeckende dewijle hij seer cranck is 

sijn leven gedespereert wordt, dat haer Achtbaerheden sijn vrouwe geliven te begunstichen 

met het officie vande visschloopen om nae sijn overlijden, met hare twee cleine kinderkens 

daervan te connen leven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliants huijsvrouwe met het officie 

vande loopen op deser Stadts visschmarckt te setten ende wat daer wijders aen dependeert, 

ende  dat op de profijten daertoe staende, ende mach hijrop comen bij de heeren 

Burgemeesteren inder tijt. 
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459. Den 21 Februarij 1645, fol.107. 

Op het request van Arent Bruijns, straetmaker versoeckende in plaetse van Michiel Kercker 

tot straetmaecker deser Stadts aengenoemen te moegen worden. 

Was geapost:  Suppliant wort begunstiget met het straetmaeckerschap deser Stadt en dat op 

het tractament, soo Michiel Kercker jaerlijx heefft genooten, doende daer op den eedt soe 

sijne voorsaten voor deser hebben gedaen. 

 

 

460. Eodem die [21 Februarij 1645], fol.107vo. 

Op het versoeck van Antoin du Sain versoeckende dat sijn tractament als voorleser inde 

Francoische kercke mochte geaugmenteert worden, is den selven sijn tractament jaerlijckx 

geaugmenteert tot dertich golt gulden, te genieten jaerlijckx in twee termijnen, daer van het 

eerste sall verscheenen wesen op Paesschen deses jaeres 1645. 

 

 

461. Eodem die [21 Februarij 1645], fol.107vo. 

Op het request van Mr. Cornelijs Janssen organist versoeckende een jaerlijckx subsidium voor 

sijne soene om buijten dese Stadt bij een goet organist bestedet te moegen worden. 

Was geapost:  Wanneer Mr. Cornelijs Janssen sijne soene Jan Cornelijs om doer institutie 

van een goet organist mede een goet meijster te moegen worden buijten dese Stadt sal hebben 

gesonden, sall hij ten respecte van sijne voornoemte soene tot onderstant van sijne te leren 

const bij provisie de tijt van 2 jaeren jaerlijckx genieten de somme van 50 golt gulden, om bij 

gelegentheijt dienst te moegen doen. 

 

 

462. Den 25 Februarij 1645, fol.108. 

Op de requeste vande samptlijcke appelsleijsters deser Stadt versoeckende dat het vercoopen 

van appelen der vreemden bij der straten omvaerende van die selve te vercoopen, mochte 

worden verbooden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen ende ordonneeren dat door de van buijten 

incoemende persoonen geen minder gedeelte van appelen, bijder  straten alsmede uijtte 

schepen sall moegen vercofft worden dan een achtendeel van een tonne. 

 
In marge: Nota: dese woorden den 29 Martij 1655 per ordre van Schepenen en Raedt hier bij gevoecht. 

 

   

463. Den 27 Februarij 1645, fol.108. 

Opde requeste van Peter Bartolomeus en sijne huijsvrou Annegien Jelijs, versoeckende dat 

haeren soen Jelle Andries int optrecken van een deser Stadts Burgeries compagnie, doer een 

schoet van een anders sijn een ooge heefft verlooren, waer over hij hem inde mijsijck const 

alhier heefft geexerceert, ende suppliant hem binnen Haerlem bij een goet organist hebben 

bestedet, om mede tot een goet organist te moegen werden, daer toe een jaerlijckx subsidie 

versoeckende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten ten regarde van haeren soen 

tot sijnen aenvangenen musijck const, op aenstaende Michaelis uijtte Ecclesiastique Camer 

vande E: Steenberch met vijfftich carels gulden, ende des jaers daer aenvolgende gelijck 50 

carels gulden, te ontfangen op Michaelis 1646 uijtte Ecclesiastique camer vanden  

E: Brouwerus. 
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464. Den 27 Feb(ruarij) Anno 1645, fol.108vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt op naevolgende overgelechte puncten bij de Bedienaers der  

Armen gedisponeert, gelijck bij ijder geschreven staet. 

  1. 

Dat dewijle Jan Davidts bij den den Armen Camer lange jaren verplecht is geweest, ende wel 

1500 gulden deselve gecostet heeft, ende nu omtrent twee ofte dree jaren int’ gasthuijs metter 

proeve versien is, dat over sulcklijckx de hem aengesturvene goederen volgents t’ recht vande 

Camer den Armen camer mochten gevolget worden. 

Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat de erffnisse op Jan Davidts vervallen, voir de 

helfte bij t’ respective Gasthuijs ende de wederhelfte bij den Armen Camer sal genoten 

worden. 

  2. 

Dewijle Jacob Lucsen Smitt is overleeden soe een kindt bij sijn nichte heeft geprocreert, ende 

de moeder gans onvermoegen is, soo dat bij versterff vande moeder, het kindt opde Armen 

wort comen te vervallen, versoeckende dat bij deelinge van desselver naelatenschap, daer op 

moege gelettet worden. 

Hijr op wort goetgevonden dat de voirstaenders vanden Armen, dese naegelatene goederen 

van Jacob Lucsen sullen doen arresteren, om dienvolgende wijders hijr op gedisponeert te 

worden. 

  3. 

Versoecken, dat ordre moege gestelt worden, tot betaelinge vant’ cort soe bij de laeste 

reeckeninge is bevonden. 

Hijr op is geordonneert, dat Joncker Jurrien van Ingen, wegen sijn verschott, tot laste vande 

Camer, een obligatie tegen vijff per cento, sal gegeven worden, ende sal voirts den Armen 

Camer tot afflegginge van hare wijders schulden, uuit het averschott vande Camer vanden  

E: Rijnvisch twee hondert carels gulden betaelt worden, ende dan noch eenige broecken daer 

op de papisten geclaert sijn. 

  4. 
Mede wort versoecht, dewijle Heijmen Herms Backer voir hem selven ende hem sterck 

maecken ende sijne vrinden der Armen Camer heeft verteert t’ geene haer wegen de boedel 

van zaelige Hermen Gijsbertsen is competerende, ende waer van eenige penningen onder den 

secretaris Hoichstraten de olde berustende sijn, dat de Camer selve penningen, mochten 

gelecht worden. 

Dewijle  eenige creditoren haer hijr en tegens opposeren, can derhalven hijr op niet 

gedisponeert worden. 

 

 

465. Den eersten Martij Anno 1645, fol.110. 

Opte requeste vande naegelatene weduwe van zaelige Henrick Jansen int’ leven, eene van 

deser Stadts getrouwe timmerknechten, versoeckende in haren soberen staet, een iaerlijckx 

penninckien, tot hare onderholt. 

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

glden, uuitte Ecclesiastique goederen vande Camener, den E: Steenberch te ontfangen. 

 

 

466. Den 8 Martij 1645, fol.110vo. 

Opde requeste van Marrigen Geerts int Weeshuijs alhier opgevoedet versoeckende een 

teerpenningh tot haer vertreck. 
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Was geapost:  Suppliantinne wort uijt consideratie tot haer vertreck uijt sunderlinge ende 

weder begunstiget met thien carels gulden uijt het overschot vande Camener Tengnagel. 

 

 

467. Eodem die [8 Martij 1645], fol.110vo. 

Opde requeste van Jennighien Engberts versoeckende in haeren hoogen olderdoom datse 

jaerlix mit een pennincken tot levens onderhoudt, mochte begifftighert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, begunstigen suppliante, mit vijfftig carels gulden 

jaerlix, deselve uuijt de Ecclesiastique Caemer jaerlix t’ ontfangen in vijer termijnen, waer 

van het eerste op Paesschen aencoemende, het tweede op St. Jannis, het derde op Michaeli, 

het vijerde op Kersmis sal coemen te vervallen. 

 

 

468. Eodem die [8 Martij 1645], fol.110vo. 

Opde requeste van Jan Henricksen backer versoecken in sijnen hoogen olderdoom van  

t’ achtentich jaeren, dat hij jaerlix, mit een alimentatie uuijt de geestlickheijt mochte versien 

worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstighen suppliant, mit vijff en twintich carels 

gulden eens, deselvighe t’ ontfangen in twee termijnen, waer van het eerste termijn op 

Paesschen eerstcoemende, ende het tweede op Michaeli uuijt deser Stadts Campens geestlicke 

Caemer vande E: Caemener Gerrit Jan Steenberch sal coemen te vervallen. 

 

 

469. Den 20
ste

 Martij Anno 1645, fol.111. 

Opte requeste van Walburch Brugmans olde kockinne, versoeckende een penninckien tot 

aencoop van eenich linwaet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante tot aencoop van eenich linwaet, 

met thijn carels gulden uuitte Ecclesiastique goederen vande Camener, den E: Steenberch, te 

ontfangen. 

 

 

470. Eodem die [20 Martij 1645], fol.111. 

Is Femmigen Cornelijs ten respecte van haer susters olderloose kint bij haere sonder middelen 

wordende verpleeget, noch voorde tijt van een jaer begunstiget met 25 carels gulden te 

ontfangen, als voeren uijtte Ecclesiastique Camer desen Stadt. 

 

 

471. Eodem die [20 Martij 1645], fol.111. 

Opte requeste van Bettien Jans, weduwe van zaelige Peter Ghijsberts Cae, versoeckende ten 

respecte van haeren ouderdoem van haeren verloopene pacht vande caemeraers Cuerbeeck 

ende Eeckholt remissie off quijtscheldinge te moegen genieten. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteeren suppliantinne uijt sunderlinge consderatie 

de versochte verloopene pacht van 60 carels gulden. 

 

 

472. Den 22
ste

 Martij Anno 1645, fol.111vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Mr. Frerick Jansen kistemaecker ende Gerrit Wolters 

timmerman wegen haren praetensien ende extraordinarise gemaeckte wercken ande galerien 

op de Visschbrugge, eens begunstiget met hondert dalers, soo sije uuitte Camer vande 

Cameners Cuerbeecke ende Eeckholt sullen hebben te ontfangen. 
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473. Eodem die [22 Martij 1645], fol.111vo. 

Voordes hebben haer Achtbaerheden geadvoijeert, de vercoopinge vande gieterie ende 

huijsinge (Bovenpoorte gelegen) soo zaelige Kiliaen Wegewaert in leven heefft bewoent en 

toebehoort, ende nu door de E: Johan Hoff Secretaris ende Ghijsbert Hermssen Meijer als 

respective omen en der naergelaten kinderen momberen den 19 Martij deses jaers 1645 aen 

Mr. Henrick Vestrinck luijt coopcedullen hebben vercofft. 

Voorders hebben haer Ed: het versoeck van den voorschreven Mr. Henrick Vesterinck bij 

requeste gedaen dat haer Ed: niet en souden gedoogen, dat in eenigen seeckeren tijt bij haer 

Ed: volgents haere discretie te beraemen tot suppliants preiudicie aendere meester off 

meesters het geschut ende clockgieten binnen desen Stadt te exerceeren souden werden 

toegestaen deliberatie goetgevonden, dat inder tijt van vijffthien jaeren nimant alhier ten Stede 

het geschut off clock gieten sall moegen doen tot naerdeel en vercortinge van des suppliants 

gecoffte gieterie. 

 

 

474. Den 29 Martij Anno 1645, fol.112vo. 

Schepenen ende Raedt gevisiteert hebbende, seecker sustinu bij Gijsbert van Bronckhorst 

eijscher, tegens de E: Tijmen van Wilsem ende Roeloff Benier in qualite als momberen van 

sijne kinderen, bij zaelige Joifvrouw Hermanna van Wijngaerden in echtschap geprocreert, 

gedaechden, overgelecht bij welck sustinu, de voirschreven Bronckhorst was susteneerende, 

dat bij houwelijckse voirwaerden, tusschen Bronckhorst ende sijn zaelige  huisvrouwe 

opgerichtet, onder anderen geconditioneert ende overgecomen sije dat in vall daer kinderen 

bij haer mochte werden geprocreert, dat altijt, bij versterff vande olderen, het eene kindt, op 

het andere sal erven ende versterven, ende daerbenevens gestipuleert sije, dat daer een van 

beijde eheluijden, sonder wettelicke geboirte nae te laten deser werelt quame te passeren dat 

alsdan de angebrachte, ende staende ehe aengeerffde goederen wederkeeren, succederen ende 

devolveren sullen, aen de zijde ende boesem, daer de geene sijn gecomen ende dewijle nu 

Bronckhorst voirschreven bij sijn zaelige huisvrouwe kinderen hebben verweckt, 

concludeerde hij Bronckhorst uuit cracht vande houwelijcke conditien tot gemeenschap van 

goederen ende consequentelick tot de helfte van anderhalff acker landts, in Dronten gelegen, 

bevoecht die gerechtiget te sijn, hijr en tegens mede naebehoiren, gelettet weesende op den 

voirschreven momberen wederbericht, waerbij met bundige redenen het contramine wordt 

staende gehouden, ende oock verscheidene actien ende praetensien, tegens Bronckhorst 

voirschreven worden gemoveert, hebben gedecreteert als volcht; Schepenen ende Raedt het 

wederbericht vande momberen van Gijsbert van Bronckhorst kinderen bij Joifvrouw 

Hermanna van Wijngaerden in echtschap geprocreert, geviseert hebbende, verclaren den 

voirschreven Gijsbert van Bronckhorst in sijn sustinu ongefundeert te wesen de voirschreven 

momberen in qualite daervan absolverende; Ende verclaren voirts haer Achtbaerheden dat 

indien de momberen voirschreven eenige actien oder praetensien tegens Bronckhorst 

voirschreven sijn hebbende dat sije de selve tot haren goeden raede tegens den selven ofte op 

sijne goederen moegen verhaelen. 

 

 

475. Eodem die [29 Martij 1645], fol.113. 

Opte requeste van Reijner Gerrits, versoeckende verbeteringe sijnes tractement van ses carels 

gulden des jaers, wegen dat hij op de nije gemaeckte sluijse inden Swartendijck bij sijn huijs, 

is passende van dat de doeren wel op ende toegaen ende de waterganck buiten wel open 

houdt. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt vermeerderen suppliant sijn tractement van ses carels 

gulden tot thijn carels gulden des jaers, welcke verbeterde tractement van thijn carels gulden 

suppliant uuit deser Stadts Camer de Anno 1645 sal hebben te ontfangen; Ende wort suppliant 

belastet sijn dienst beter waer te nemen, als hij tot noch toe gedaen heeft, off haer 

Achtbaerheden gedencken hem suppliant het voirschreven tractement wederom aff te nemen. 

 

 

476. Eodem die [29 Martij 1645], fol.113vo. 

Opte requeste van Daniel Sporon schoelmeester versoeckende verbeteringe van sijn 

tractement. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt augmenteren ende verbeteren suppliants jaerlijcks 

tractement van vijftich tot hondert carels gulden, waervan de verbeteringe des tractements sijn 

anvanck nu aenstaende Paesschen nemen sal. 

 

 

477. Den 29 Meert anno 1645, fol.114. 

Hebben Schepenen ende Raedt, geapprobiert ende geratificiert, approbieren ende ratificieren 

cracht deses, alsoodaene vercoopinghe van seecker huijs, arve ende weere, bijnnen deser Stadt 

Campen Bovenpoorte gelegen, tusschen Hermen Peters ende voorts de gemeene stege ter 

eenre ende Mr. Henrick Vesterinck ter ander sijden, als de E: Secretaris Johan Hoff ende 

Gijsbert Hermsen Meijer als momberen van zaeliger Kiliaen Wegewaerts onmundige 

kijnderen, mit Mr. Dirrick Gerritsen ende sijn huijsfrouw, op den 28 meert anno 1645 

(vermoegents coopcedelen daer van sijnde) hebben ingegaen. 

 

478. Den 30
ste

 Martij Anno 1645, fol.114. 

Opte memorie vande Bedinaers der nootdruftigen Armen ende kerckmeesteren vant’  

H. Geestes Gasthuijs, versoeckende, dat sije alsodanige dree parceeltiens landerie. Als durcht 

overlijden van Albert Henricks Boncke broder van Jan Davidtsen, op den Armen Camer ende 

het voirschreven Gasthuijs, verstorven sijn te moegen vercoopen, soe gelegenen sijn, te 

weeten een stucke saij landt angeene zijde vande Oosterwolder kercke omtrent de muele groot 

ongeveer 6 schepel gesaijs, sijnde jaerlijcks beswaert met 2 ½  schepel rogge, item 6 ½ grese 

landts bijde Oosterwolder kercke ende dan noch twee gresen landts genaemt het Gagelvelt 

voir bij de Oosterwolder kercke gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de Voirstaenders vanden Armen ende de 

kerckmeesters vant’ H. Geestes Gasthuijs, om de voirschreven dree parceeltkens landerie, 

opentlijcken ten meesten prijse te moegen vercoopen; Ende de penningen daervan 

procederende, tot profijt vanden Armen Camer ende het voirschreven Gasthuijs, te beleggen. 

 

 

479. Den 10 Aprilis Anno 1645, fol.114vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt eens extraordinaris Jan Jans wegen het stellen des uurwercks 

in de boven toorne, begunstiget met thijn golt gulden uuit de Ecclesiastique Camer vande 

Camener, den E: Steenberch, te ontfangen. 

 

 

480. Den 26 Aprlis Anno 1645, fol.114vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt wegen de groote armode van Albert Pauwe ende sijn 

huijsvrouwe haer eens geaccordeert ende begunstiget met vijff en twintich carels gulden 

waervan de Ecclesiastique Camener, den E: Steenberch haer bij gelegentheit, van weecke tot 

weecke, een penninckien sal laten toecomen. 
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481. Eodem die [26 Aprilis 1645], fol.115. 

Is Casparus Pipardus voor sijne aen haer Ed: gedediceerde Theses begunstiget met 25 carels 

gulden te ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande heer Steenbergen. 

 

 

482. Den 29 Aprilis Anno 1645, fol.115. 

Opte requeste van Berent Roelofs meijer van een Ecclesiastique arve, toe Dwingeloe gelegen, 

versoeckende eenige remissie van sijn beloefte pacht penningen alsoe suppliant datelijcken 

bijde pachtinge wegen sijn abuis den Armen beloeft heeft te gedencken, moegende ontslagen 

worden van sijn gepacht. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, remitteren suppliant om redenen hijrinne verhaelt, 

loopende sijne nije huijre van sijn beloeftde pacht penningen van 160 carels gulden sesthijn 

carels gulden per ijder jaer. 

 

 

483. Eodem die [ 29 Aprilis 1645], fol.115vo. 

Opde requeste van Jan Sweersen als man ende momber sijner huisvrouwe Egbertien Toenis 

ingesetenen der Stadt Swolle, remonstrerende welcker gestalte sijn huisvrouwe sije een volle 

susterlinck van zaelige Lubbichien Herms alhijr onlancks op de Broder wech overleden, ende 

als den naeste in den bloede haer eenige erffgenaem ab intestato, en cracht deses berechticht 

tot de goederen van de herediteit, edoch comt den suppliant in ervaringe, dat gedachte 

Lubbichien Herms ende Robert Herms gewesen eheluijden, ongeveer voir vijerde halff jaer 

naer Oost-Indien gepaseert, int’ jaer 1641 hebben opgericht Testamentum reciprocum, ende 

daerbij haer respectivelicken voir erffgenamen verclaert, dan onseecker sijnde, off Robert 

Herms sijn huisvrouwe hebbe overleeft, ende dan noch de verderffelijcke naegebleven 

goederen mochten vercooft, de woeninge verhuijrt, de schulden betaelt ende dermaten den 

boedel behoirlijck gereddet ende geadministreert werden ende versoeckende, dat hijrtoe eene 

vande Secretarien moege geauthoriseert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren haren Secretarium Dr. Hoichstraten 

junnioreum om de verderffelijcke goederen vant’ erffhuijs hijrinne verhaelt, neffens Jurrien 

Peters uuit rooper, ten meesten prijse, te vercoopen; Ende dienvolgende ten overstaen vande 

heeren hoeftluijde vant’ Broder Espel van haer ontfanck behoirlijcke reeckeninge te doene 

ende int’bijwesen vande selve heeren hoeftluijden de liquide schulden vant’ voirschreven 

erffhuijs te voldoene; Ende dan voirts de suivere penningen in den Gerichte te deponeren, tot 

profijt vanden geenen, soe daer toe bevonden sal worden berechtiget te wesen. 

 

 

484. Den 1 Maij 1645, fol.116. 

Op het versoeck van Simon Janssen Constapel, is den selven in sijnen sooberen staet tot 

vervall van huijshuijre begunstiget met thijn golt gulden, te ontfangen uijtte Camer vande E: 

Hell ende Langen. 

 

 

485. Eodem die [1 Maij 1645], fol.116. 

Opte requeste van Aeffien Jans (cum soeijs), weduwe van Marten Janssen, insgelijck Jan 

Claessen Evertsen ende Foppe Tijssen vande Kuinder, eijgenaers van seecker parceel landes 

tot Veenhuijsen gelegen genaemt t’ Verlaeten lant, versoeckende dat ten regarde het selve lant 

ten meesten deel is door de zee tot water geworden, dat sij supplianten van ses carels gulden, 



Pagina 94 van 152 

daer mede het selve ten proffijte van deses Stadts weesen jaerlijcks is beswaeret, mochten 

worden bevrijet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt connen in het versoeck van supplianten, versoeckende 

ontlast te moegen worden van ses carels gulden uijt het voorschreven lant gaende niet 

consenteeren. 

 

 

486. Den 3 Maij 1645, fol.116vo. 

Suppliante Femme Gerrijts versoeckende, in haeren ouderdoem ende hoochdringende noot, 

met eenen penninck te moegen worden begunstiget. 

Was geapost:  Suppliante wort in haeren tegenwoordige armoet twelff carels gulden eens, te 

ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande Camener Steenberch. 

 

 

487. Eodem die [3 Maij 1645], fol.116vo. 

Voorders is Hans Georgh van Rootkercken sijn huijsvrou en ses kinderen uijtter Slesien 

verdreven begunstiget met vijff carels gulden. 

 

 

488. Den 10 Maij Anno 1645, fol.117. 

Opte requeste van de huijsvrouwe van Elias Petri geweesene onder schoelmeester inde 

Latinsche schoele alhijr, versoeckende dewijle haer man voirschreven hem ter see begeven 

heeft, ende haer suppliante met twee kinderen ende vant’ derde swanger, heeft laten sitten, 

ende soe aen backers, brouwers ende anders wel hondert gulden schuldich is, eenige  

assistentie. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijftich carels gulden eens, 

soe suppliante uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Steenberch sal hebben te ontfangen, soe 

wanner sije van hijr comt te vertrecken. 

 

 

489. Den 13
de

 Maij Anno 1645, fol.117. 

Opte requeste van Barber Schrancke vrouwe van Hermen Sondach, versoeckende tot haer 

ende hare dree kinderen onderholt, een jaerlijcks penninckien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren suppliante om haer met hare kinderen inde 

tijt van een maent uuit dese Stadt, bij haer man haer te vervoegen, ende sal suppliante tot haer 

vertreck met een reijse penninckien begunstiget te worden. 

 

 

490. Eodem die [13 Maij 1645], fol.117vo. 

Wegent’ dediceren ende offereren van seecker boeckxen weesende geintituleert opuscula 

poetica posthumae Jacobo Smeinick, begunstiget met veerthijn carels gulden, gelijck dan 

mede Peter Jans wegen seecker gedediceert ende offereert boeckxen is toegelecht 14 carels 

gulden soe uuit de Ecclesiastique Camer van de E: Steenberch sal betaelt worden. 

 

 

491. Den 22
ste

 Maij Anno 1645, fol.117vo. 

Opte requeste van Juffer Clementia van der Linde, weduwe van zaelige Burgemeester Arent 

Sloot ende de E: momberen van hare onderiarige kinderen, remonstrerende, wat gestalte sij 

supplianten terade, terade sijn geworden, den hoff inde Groene strate, als oock den hoff over 

den Issel gelegen item de dree huijsen op den Burgel ende eenige landerien resorterende in 
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den Scholtampte van Wije, te vercoopen; Versoeckende de momberen tot sodanige 

vercoopinge te moegen geauthoriseert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen van wijlen des heer 

Burgemeester Arent Sloots onmundige kinderen, om de voirschreven gementioneerde 

goederen, ten meesten prijse te moegen helpen alieneren ende vercoopen. 

 

 

492. Eodem die [22 Maij 1645], fol.118. 

Opte requeste van Captein Justus Steengracht, voir hem selffs ende als volmachtiger van sijn 

broders ende suster, den E: Johan, Anthoni ende Anna Steengracht, luijt procuratie desfals 

overgelecht, also erffgenamen van zaelige Catharina Schotis haer volle meuije van ’s moeders 

zijde; Remonstrerende hoe dat, de sijne moeije int’ leven is huijsvrouwe geweest van wijlen 

Henrick Plate, soe alhijr neffens den voirschreven haren eheman is comen te overlijden, 

sonder dat tot noch toe formele scheidinge tusschen suppliants voirschreven moeije soe nu 

omtrent voir 6 weecken, alhijr is verstorven ende zaelige Platen vrinden ende erffgenamen 

sije gehouden ende dat alhoe wel de erffgenamen van Plate voirschreven peremptorie tegens 

den 19 deser maents geciteert sijn geweest om alhijr inden erffhuijs van obgemelte zaelige 

Catharina Scholtis te erschinen, om te doen ende laten, gelijck sulckx nae desen Stadt 

erffhuijs recht bevonden soude worden te behoiren, ende dat alsoe nu suppliant het erffhuijs 

van sijn zaelige voirschreven moeije nae deser Stadts rechten na behoiren heeft verburgen 

ende des voischreven Platen erffgenamen haer alnoch absenteren; Versoeckende dat in stede 

vande affweesende eenige vanden Gerichte moegen gecommitteert ende geauthorisert 

worden, om nae inventarisatie der goederen met suppliant in qualite voirschreven te treden tot 

separatie ende scheidinge der selven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de heeren hoeftluijden vant’ Buiten Espel, 

de E: Hoelboem ende Santen ende loco Santen den heer Burgemeester inder tijt om haer inde 

plaetse ende van wegen de erffgenamen van wijlen Henrick Plate, soe bij citatie tegens den 19 

Junis gesiteert sijn geweest peremptorie, om haer inden erffhuijs van zaelige Catharina 

Scholtis int’ leven huijsvrouwe van wijlen Henrick Plate te sisteren, ende niet en sijn 

gecompareert, om te doen ende te laen geschieden, gelijck nae onsere erffhuijs recht souden 

bevonden worden te behoiren, neffens den suppliant in qualite te vervoegen, int’ erffhuijs van 

zaelige Catharina Schotis, ende het selve erffhuijs te openen, de verzegelde goederen te 

ontzegelen ende een behoirlijcke staet ende inventaris van de erffhuijses goederen op te 

richten, ende dienvolgende met suppliant daerover in behoirlijcke scheidinge ende deelinge te 

treden, latende suppliant in qualite, het geene hem daer van is competerende toecomen 

sullende de goederen van zaelige Plate, alhijr in goede bewaringe verbliven, waer op suppliant 

tot sijnen rade, sijne actien ende praetensien, sal moegen vervolgen. 

 

 

493. Den 7 Junij Anno 1645, fol.119. 

Op de requeste van Thies Jans Draeck ende sijn huijsvrouwe weesende stock olde luijden, 

versoeckende tot haer onderstaen een jaerlickx tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant ende sij huijsvrouwe met vijff en 

twintich golt gulden des jaers, in twee termijnen uijt de Ecclesiastique Camer te ontfangen, te 

weeten op Paesschen ende Michaelis, waervan het eerste termin verleeden Paesschen 

verschenen sal sijn ende het andere toecomende Michaelis sal comen te vervallen. 

 

 

494. Eodem die [7 Junij 1645], fol.119vo. 



Pagina 96 van 152 

Opde requeste van Drees Twenthe, weert inden Bruinvisch, versoeckende dat een Achtbare 

Gerichte consent, om seecker peert tot sijnen huijse op schade staende, in sijn mathe te 

moegen brengen, wordende tusschen Berent Smitt  ende ? Braekel daer over alhijr proces 

gemoveert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonneren in desen, dat suppliant het peerdt hijrinne 

gementioneert in sijn mathe sal moegen brengen, om dienvolgende ten meesten prijse 

vercooft te worden ende de penningen daervan procederende, tot uuitdracht van proceduire, 

inden Gerichte gedeponeert te worden. 

 

 

495. Den 15
de

 Junij Anno 1645, fol.120. 

Opde requeste vande creditoren vande desolate boedel van Gerrit Berentsen wullewever, 

versoeckende dat den E: Willem Jacobs Worst ende Coert Croon mede creditoren vanden 

voirschreven Gerrit Berents, mochten geauthoriseert worden, om den voirschreven desolaten 

boedel te redden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren den eersaeme Willem Jacobs Worst ende 

Coert Croon, om neffens een Secretaris deser Stadt den desolaten boedel van Gerrit Berents 

wullewever te redden, ende een behoirlijcken inventaris daervan op te richten, ende voirts de 

goederen ten meesten prijse te vercoopen, ende de penningen inden gerichte te deponeren, om 

daerop bij de respective creditoren met beslach geprocedeert te worden, om dienvolgende 

naejaer ende dach het stuck van praeferentie ende concurrentiee alhijr ter Hoogen bancke 

gedisputeert te worden. 

 

 

 

496. Den 3 Julij Anno 1645, fol.120. 

Hebben de E: Gerhardt Steenberch ende Johannes Brouwerius Dr. Ecclesiastique Cameners, 

uuit last van Schepenen ende Raedt de weduwe van zaelige Mr. Cornelis Wessel sieckelijck 

weesende; An Willem van Os aenbestedet, om deselve in costende dranck ende alle andere 

nootdrufticheiden ende handt reickeninge te versien, sullende van maent tot maent daer voir 

hebben te geniten derthijn carels gulden, nemende de eerste maent sijn anvanck met den 29 

junij 1645, ende sal hijr en boven eens hebben te geniten, een halve tonne goet  bijer. 

 

 

497. Den Irsten Julij Anno 1645, fol.120vo. 

Opte requeste van Gerrit Dirx, Jorijs Craenhals, ende Dirck Hermssen Vrijdach 

remonstrerende, datzije supplianten wel begerich waeren, om voor een iegelijcke  de 

woeninge huijse bijslagen ende pothuisen tho doen maecken te mogen voorsien. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren supplianten haer versuck, omb voor haere 

nije gebouwen ande Stadts muere niet bijslaegen ende pothuisen te muegen versien, wesende 

vijer voeten breet ende dat van een hoochte . . 

 

 

498. Den 5
de

 Julij Anno 1645, fol.120vo. 

Op ’t versoeck vande naebuiren woenende omtrent de Coorenmarckt poorte, hebben 

Schepenen ende Raedt de heeren Cameners geordonnert, dat de Coorenmarckts poorte 

geopent en gemaeckt worde ende dat daer tegens over een tamelijck bruggien inde Issel 

gestelt ende gesetth worde, op dat de schepen ende schuiten daer bequaemlijck connen 

aenleggen, om te laden ende lossen. 

 



Pagina 97 van 152 

 

499. Eodem die [5 Julij 1645], fol.120vo. 

Op ’t versoeck van Gerhardus Sas, latinsche schoelmeester hebben Schepenen ende Raedt, 

suppliant om redenen in sijn requeste bijgebracht, hem toegestaen, dat hij hem met de 

woeninge vande Broderpoorte sal moegen begeven, ende hebben haer Achtbaerheden 

suppliant voir den tijt van twee jaren tot huijshuire geaccordeert des jaers vijff en twintich golt 

gulden, soe sijn anvanck sal nemen, soe wanner suppliant hem met den woeninge vande 

voirschreven poorte werdt comen te begeven. 

 

 

500. Eodem die [5 Julij 1645], fol.121. 

Opte requeste vande weduwe Geesken Henricks, versoeckende een penninckien tot hare 

verloepene huijshuire. 

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

uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Steenberch, te ontfangen. 

 

 

501. Eodem die [5 Julij 1645], fol.121. 

Opte requeste van Anna Jans weduwe van zaelige Jan Jans dootgraver vande Buitenkercke, 

versoeckende een penninckien tot hare verloopenen huishuire. 

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

uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Steenberch, te ontfangen. 

 

 

 

502. Den 18 Julij Anno 1645, fol.121. 

Hebben Schepenen ende Raedt uuit consideratien Jan Stoeve tot het timmeren van een 

huijsken, geaccordeert twintich golt gulden uuit desen Stadts Camer ende dan noch twintich 

golt gulden uuit den Stadts Ecclesiastique Camer te ontfangen. 

 

 

503. Eodem die [18 Julij 1645], fol.121vo. 

Opde requeste van Jan de Koen versoeckende consent, om sijne schapenvellen in de Burgel 

voir sijn deure te moegen uuitwassen, om deselve daernae vlooten. 

Was geapost:  Hijr op can niet gedisponeert worden, maer indien suppliant sijn neeringe 

vande schapenvellen uuitte wassen ende te vlooten gedenckt te exerceren, sal het selve in 

deser Stadt Grachte moegen gedaen worden. 

 

 

504. Den 28 Julij Anno 1645, fol.121vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt in verscheidene consideratien ende redenen, Goijgen Arents 

deser Stadts coorenmeter gratis begunstiget met deser Stadts appelmate, ende dat op de 

profijten daer toe staende; Ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren inder tijt. 

 

 

505. Den 3 Augusti Anno 1645, fol.122. 

Opde requeste van Dirrick Hagendoorn, Gerbrant Jansen, Cornelis Peters, Aelt Aeltsen, Mr. 

Werner Berents ende Lambert Jans Twent alle in qualite als momberen van zaelige Hermen 

Hagedoorns messemaeckers naegelatene kinderen respectivelijck bij zaelige Janneken Jans, 

zaelige Aeltien Peters, ende bij Annegen Henricks tegenwoirdich levende ende naegelatene 
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weduwe in echtschap geprocreert, versoeckende, alsoe sije respective momberen, met 

Anneken Henricks naegelatene weduwe van Mr. Hermen Hagendoorn, sijn overeengecomen, 

dat het huijs ende arve inde Hoffstrate gelegen, soude vercooft werden, als sulcks den staet 

vande erffhuijs vereijschende consent ende authorisatie hijr toe. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de voirschreven momberen, om neffens de 

weduwe van zaelige Mr. Hermen Hagendoorn het huijs ende arve hijrinne verhaelt, ten 

meesten prijse ende profijt van hare plechkinderen, opentlijcken te moegen distraheren ende 

vercoopen. 

 

 

506. Den 9 Augusti Anno 1645, fol.122vo. 

Opde requeste van Jan Geursen Vrijdach smit, burge deser Stadt ende tegenwoirdich staende 

in ondertrouw, mette naegelatene weduwe van zaelige Otto Vrijdach, soe begunstiget was, 

met het maecken van deser Stadts spieckers groff ende kleijn, versoeckende inde plaetse van 

den voirschreven Otto Vrijdach gesurrogeert ende met den dienst gebeneficieert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten dienst om voir dese 

Stadt de grove ende kleine spieckers te maecken, ende dit bij provisie tot dat haer 

Achtbaerheden verstaen anders hijrinne te disponeren; Ende sal suppliant gelijck sijn voirsate 

gedaen heeft, de justitie helpen arristeren ende bij te wonen, ende sich voirts trouw ende holt 

in sijne bedieninge te dragen, gelijck sulckx, een eerlivent man toe staet; Ende mach hijr op 

comen bijde heeren Burgemeesteren inder tijt, hijr op heeft Jan Geursen Vrijdach den eedt 

van getrouwicheit ende vromicheit, voir de heeren Burgemeesteren inder tijt de E: Steenberch 

ende Santen gepresteert. 

507. Eodem die [9 Augusti 1645], fol.122vo. 

Voorts is Johannes Mollerus voor het jaer huijshuijre op Paesschen 1645 verscheenen was 

toegelecht sestich carels gulden, en sulx sonder consequentie. 

 

 

508. Den 12 Augusti Anno 1645, fol.123. 

Opt’ request van Jan Thoenis visscher toe Brunnepe, versoeckende eenige remissie van die 

seegens van Piper sant buiten ende niet binnen, hijr op hebben Schepenen ende Raedt, hem 

suppliant van sijn pacht inde Camer de Anno 1644 geremitteert dertich carels gulden. 

 

 

509. Eodem die [12 Augusti 1645], fol.123. 

Frans Sweerts versoeckende, nevens den  toegelatenen geschut gieterie, eene nieuwe 

geschutterie te moegen toe stellen ende timmeren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen, dat meister Henrick Vesterinck in sijn octroij 

als geschut gieter van dato den 22 Martij 1645 voorde tijt van 15 jaeren sall worden 

gecontinueert, en can voorders hier in naeders niet worden gedisponeert. 

 

 

510. Den 16 Augusti Anno 1645, fol.123. 

Wegent’ dediceren ende offereren bij Theodorus Kempe, van seecker Theses Physiece de 

amina humana, hebben Schepenen ende Raedt hem begunstiget vijff en twintich carels 

gulden, uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Steenberch, te ontfangen. 

 

 

511. Eodem die [16 Augusti 1645], fol.123vo. 
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Opt’ versoeck van Toenis Rutgers hooftman tot Brunnepe, versoeckende in sijn hoogen 

olderdoem, tegens den aenstaenden winter, met een virendeel turff begunstiget te worden. 

Was geapost:  Hijrop hebben Schepenen ende Raedt hem supliant geaccordeert een virendeel 

turff eens, soe hij uuit desen Stadts Camer vande heeren Cameners de heeren van den Hell 

ende Langen, sal hebben te geniten. 

 

 

512. Den 23 Augusti Anno 1645, fol.123vo. 

Opden requeste van Jan van der Hoeve accijsknecht, versoeckende mette woeninge vande 

Broderpoorte versien te worden, alsoe de Latijnsche schoelmeester Sasse daer van daen comt 

te trecken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met dese hijrinne verhaelde 

poorte ende woeninge, ende dat soe wanner deselve poorte ofte woeninge wert leedich sijn, 

ende dit als tot revocatie van haer Achtbaerheden. 

 

 

513. Eodem die [23 Augusti 1645], fol.123vo. 

Op de requeste van Pouwel Hermsen, versoeckende tegens den winter een virendeel turff, 

gelijck hij suppliant voir dese oock eenige jaren genoten heeft. 

Was geapost:  schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met een virendeel turffs 

eens, uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener, den E: Steenberch te ontfangen. 

 

 

 

514. Den 24 Augusti Anno 1645, fol.124. 

Opt’ versoeck van den predicant inden Finaert hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge 

van de kercke aldair vereert vijftich carels gulden soe uuit het averschott vande Ecclesiasrique 

Camer van den E: Ingen sullen voldaen worden. 

 

 

515. Den 26 Augusti Anno 1645, fol.124. 

Opt’ versoeck vande Gecommitteerden van Soensbeecke, hebben Schepenen ende Raedt tot 

opbouwinge vande gereformeerde kercke aldair vereert veertich carels gulden soe uuitte 

Ecclesiastique Camer van den Camener den E: Steenberch, sal betaelt worden. 

 

 

516. Den 30 Augusti Anno 1645, fo.124vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot lossinge van seeckeren Wessel Bruins van Hooren bij den 

Turck te Algier , gevangen sijnde, begunstiget met twee france cronen, soe uuitte 

Ecclesiastique Camer vanden Camener den E: Steenberch sulle betaelt worden. 

 

 

517. Den 11 Septemb(ris) 1645, fol.124vo. 

Wegent’ offereren ende dediceren van seecker Theses Theologica, hebben Schepenen ende 

Raedt Franciscus Gaudertio, vereert een pondt groot uuit de Ecclesiastique Camer vande 

Camener den E: Steenberch te ontfangen. 

 

 

518. Eodem die [11 Septembris 1645], fol.124vo. 
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Op de requeste van den Eersaeme Thomas de Bonthe ende Heijmen Herms Backer in qualite 

als momberen van zaelige Hermen Gijsbertsens kinderen, die E: Burgemeester Gerrit 

Steenbergen ende Roeloff Hermsen Backer als momberen over Goesen Herms Backers 

kinderen bij [leeg] Drees in echtschap geprocreert, alle respective mede erffgenamen van 

zaelige Elsien Herms, versoeckende consent om neffens de mede erffgenamen opentlijck ande 

meest biedende te moegen vercoopen seecker huijs ende arve op de Oldestrate alhijr gelegen, 

alwaer de voirschreven Elsien Herms bij haer leven in gewoent heeft, als mede een hoff in de 

Gronestrate. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren de momberen vande kinderen hijrinne 

verhaelt, om neffens de andere mede eijgenaren ende erffgenamen van zaelige Elsien Herms, 

opentlijcken ande meest biedende te moegen vercoopen, het huijs ende den hoff hijrinne 

gementioneert; Ende de penningen daervan procederende voir soe veele der kinderen hare 

portie aengaet, op goede onderpanden tot profijt vande plechkinderen wederom te beleggen, 

Actum den 7 Septembris 1645. 

 

 

519. Den 19 Septemb(ris) 1645, fol.125. 

Hebben Schepenen ende Raedt Petrum Cruvelier, gewesene Canonicus tot Mechelen, ende 

hem nu tot de gereformeerde religie begeven hebbende, begunstiget met twee Rijckx dalers 

soo hij uuit de Ecclesiastique Camer vande E: Steenberch, sal hebben te ontfangen. 

 

 

520. Eodem die [19 Septembris 1645], fol.125vo. 

Dr. Archiboldus Hamiltonus Bisschop in t’ Coninckrijck van Irlandt geweest hebbende, ende  

nu van daer verdreven, hebben haer Achtbaerheden uuitte Ecclesiastique Camer van den 

Camener den E: Steenberch begnstiget met vijftich carels gulden. 

 

 

521. Eodem die [19 Septembris 1645], fol.125vo. 

Het Gerichte heeft goetgevonden dat op mergen weesende hijr peerdemarckt, het peerdt waer 

over tusschen Braeckel ende Berent Smitt voir desen Achtbaerheden Gerichte wordt 

gedisputeert, sal vercooft worden, ende sullen de penningen daer van procederende tot 

uuitdraecht van de saecke in den Gerichte gedeponeert worden. 

 

 

522. Eodem die [19 Septembris 1645], fol.125vo. 

Opde requeste van Jacob Moock een Medicinen doctor voorgevende alsoo hij suppliant veele 

iaeren voor desen ende oock noch sijn vaederlicke Stadt Campen ende haere onderdaenen in 

arte medica, oock arme (sonder room) ende elendighe dien meesten ende konsbaeren tijdt 

sijns levens, met sijn diensbaeren conste ende besoeckinghen ende oock noch daer en boven 

met een neerstich administreren ende distribuireren sijner middelen ende medicamenta sonder 

daervoor van U Eersamen oeijt in dien tijdt sijns levents eenich verset ofte recompens 

genoeten derhalven seer onderdanichlijcken versoeckende jaerlix mit een tractement 

gebeneficiert te worden. 

Was geapost:  Burgemeesteren, Schepenen ende Raedt, begunstighen suppliant, mit hondert 

ende veertich carels gulden t’ jaers, jaerlix in twee termijnen toe ontfanghen, waer van het 

eerste termijn op Michaelis deses jaers, ende t’ ander op Paesschen 1646 sal coemen toe 

vervallen. 
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523. Den 11 Octob(ris) 1645, fol.126. 

Wegen den grooten overlast soe Vrouie van der Horst met den Poelschen Ambassedeur 

gehadt heeft, hebben Schepenen ende Raedt haer toeelecht twintich Rijxdaler, soe haer uuit 

deser Stadts Campen in tempore sal betaelt worden. 

 

 

524. Den 28 Octobris Anno 1645, fol.126. 

Opde requeste van Hermen Jansen versoeckende voir hem ende sijn huisvrouwe in haren 

hoogen olderdoem eenich subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met twee pondt groot eens (12 

gulden) eens, uuitte Ecclesiastique goederen, vande Camener den E: Steenberch, te ontfangen. 

 

 

525. Eodem die [28 Octobris 1645], fol.126vo. 

Opde requeste van Jan Grem versoeckende begunstiget te worden, in plaetse vande 

huisvrouwe van Hermen Jansen soe inpootent is om haren dienst om de poorten nae boven toe 

schoen te houden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authoriseren suppliant in plaetse van Hermen Jansens 

voirschreven huisvrouwe, om die poorten, soe des schoen gemaeckt heeft, voirtaen schoen te 

houden, genitende desvals des weecks van deser Stadts Camer in tempore twee carels gulden 

gelijck dat hij suppliant hijr voir mede geholden sal wesen schoen te houden de Bottermarckt, 

Vogelmarckt ende t’ Vleeshuijs. Ende soe wij eenige dreeck, keerquaet ofte eenige ander 

onreinicheit durch suppliant achterhaelt sal worden, op de voirschreven plaetsen gebracht te 

hebben, sal tot profijt van suppliant verbeurt hebben ses stuijver, waervoir broeckvelligen met 

paratie executie, voirts datelijcken sullen geexecuteert worden. 

 
In marge: Den 14 Novembris 1648. Hebben haer Achtbaerheden opt versoeck van den voorschreven Jan Grim den 

selven oock bevoelen het besemschoen te houden vande Lieve Vrouwepoorte ende soe voorts voor de brugge naede Leeuwen 

Toorne toe. Ende sal oock mede de asse vant’ Raedthuijs ende Waeckhuijs hebben wech toe dragen, ende sal nu van sijnen 

ganschen dienst de sweecks vande Cameners hebben te ontfangen twee en vijftich stuijver. 

 

 

526. 30 Octobris Anno 1645, fol.127. 

Op te requeste van Henrick Henrix Visscher, meester vande Boven scheepshellinge, 

versuickende seecker ledige plaetse buijten ande Stadtz muire omtrent Rijckelenspoorte? tot 

een saij hoffgen op zijne costen te meugen affvredigen ende the gebruicken. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accordieren, den suppliant volgents zijn verseuck, omb 

de ledighe plaetze in desen gementioneert op zijne costen tot een hoffgen te moegen 

approprieren end sulx alles tot weder seggens van Schepenen ende Raedt. 

 

 

527. Eodem die [30 Octobris 1645], fol.127. 

Alsoe opt’ Eijlandt Ens soeventhijn huijsen sijn verbrandt neffens de ingesetenen haer 

huijsraet, mobelen, netten als mede het voeder voir hare beesten. Soe ist dat Schepenen ende 

Raedt tot versett vande verbrande ingesetenen vant’ voirschreven Eijlandt Ens, deselve 

begunstiget hebben met hondert Rijckxdalers. 

 
In marge: Den 29 Augusti 1646 is goetgevonden, dat dese 250 gulden uuitte Camer van de E: Hell ende Langen 

sullen betaelt worden. 

 

 

528. Den 4 Novembris Anno 1645, fol.127. 
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Hebben Schepenen ende Raedt de Ecclesiastique Camener den E: Ingen geordonneert, uuit 

sijn averschott te betaelen, an Christiaen Borchaert glasemaecker achthijn carels gulden 

wegen een gemaeckt glaes vande Stadt Campen, inde kercke van Campervene. 

 

 

529. Eodem die [4 Novembris 1645], fol.127vo. 

Het tractement van Henrick Kempe ad sua studia is ter somma van vijff en soeventich carels 

gulden verbetert met vijff en twintich carels gulden des jaers. 

 

 

530. Den 7
de

 Novemb(ris) 1645, fol.127vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Schram, op sijn versoeck sijn weeckelijcke tractement 

verbetert met sesthijn stuijver mets dat sijn vrouwe het vande Vissch brugge, tot ande 

Visschpoorte, ende daer het veerschip affvaert, als mede het Waeckhuijs schoen sal houden. 

 

 

531. Den 11
de

 Novembris Anno 1645, fol.127vo. 

Opde requeste van Dirck van Essen olt weesende 26 jaer, versoeckende soe voir hem selven 

als wegen sijn absenten broder, dat hare momberen Henrick Jans Linde ende Dirrick 

Lamberts, nae behoiren reeckeninge moegen doen vande administratie van hare goederen, op 

den dienvolgende suppliant deselve momberen van haer momberschap moege ontslaen, ende 

voir goede administratie reeckeninge, bewijs ende reliqua gedaen sijnde moege bedancken 

ende voirts sijnes suppliants broders portie van haer alhijr in Godt verstorvene bestevaders 

ende bestemoeders naelatenschap moege ontfangen, onder praesentatie van sijn persoen ende 

goederen te verobligeeren, ende der noot sijnde genoechsame ende sufficientie cautie te 

stellen, van dat suppliant sijnes broders goederen wel ende nae behoiren administreren sal 

ende aen sijn broder behoirlijcke reeckeninge ende satisfactie doen sal. 

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

suppliant uuitbrenge, een behoirlijcke gerichtelijcke acte, van dat suppliants broder 

approbeert, ende ratificeert t’ geene bij suppliant aengaende dese voirschreven erffscheidinge, 

in regardt van sijn broder, sal wesen gedaen inhoudende oock mede de voirschreven acte aen 

sijne momberen van haer momberschap ende voir goede administratie. 

 

 

532. Den 15 Novembris Anno 1645, fol.128vo. 

Opt versoeck van Henrick van Warendorp, hebben Schepenen ende Raedt, ten respecte van 

sijn onnoselen soene, hem eens begunstiget met thijn golt gulden eens, uuit de Ecclesiastique 

Camer van den Camener den E: Brouwerius te ontfangen. 

 

 

533. Eodem die [15 Novembris 1645], fol.128vo. 

Opde requeste vande meijeren in Drenthe ende onder anderen vanden meijer Wolter Geerts 

opt arve Oosterhesselen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt verstaen dewijle wijlen Joncker Welvelt aen haer 

Achtbaerheden beloeft heeft bij overneminge van deser Stadts vijer Ecclesiastique arven in 

Drenthe, de meijeren op de arven te sullen continueren, dat over sulck de voirschreven meijer 

Wolter Geerts opt arve Oosterhessels sal moegen verbliven, ende gedencken haer 

Achtbaerheden den voirschreven meijer in de huijre te meinteneren. 
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534. Eodem die [15 Novembris 1645], fol.128vo. 

Belangende de doleancen vande meijeren, van dat Joncker Welvelt haer veelvoldige diensten 

heeft opgelecht, ende aen desselven des jaers hoenderen ende pacht swinen hebben moten 

betaelen ende vant affhouwen ende wechhalen, van een grooten eeckenboom opt arve 

Oosterhesselen desfals sal ande weduwe wijlen Joncker Welvelt geschreven worden, ten 

eijnde soedanige diensten als mede pacht hoenderen en swinen moegen comen te cesseren, 

ende dat den boem gerestituert ofte de weerdie vandien betaelt worde. 

 

 

535. Den 19 Novemb(ris) 1645, fol.129. 

Hebben Schepenen ende Raedt Dr. Mollerium wegen’t dediceren ende offereren van seecker 

carmen begunstiget met thijn carels gulden. 

 

 

536. Eodem die [19 Novembris 1645], fol.129. 

Opde requeste van Jan Jans, hebben Schepenen ende Raedt hem eens begunstiget met thijn 

golt gulden, om deselve uuit de Ecclesiastique Camer vanden E: Steenberch, te ontfangen. 

Actum den 7 Novembris 1645. 

 

 

537. Den 20
ste

 Novembris Anno 1645, fol.129. 

Hebben Schepenen ende Raedt geapprobeert ende geratificeert seecker acte van uuitcoop, als  

tusschen Jan Dubbelts ende Laurens Tijmens backer als momberen over Dubbelt Toenisen  

zaelige Toenis Sweerts hoedemaeckers voirsoen wegen desselves vaderlijcke portie 

erffnisses, met Egbert Greven ende Rijck Jans als momberen over zaelige Toenis Sweerts 

naekinderen bij zaelige Jenneken Greven in echte geprocreert, was opgerichtet weesende de 

voirschreven Toenis Sweerts voirsoen, bij de voirschreven acte van uuitcoop, bedongen twee 

hondert en soeventich carels gulden voir sijn vaderlijcke erffnisse. 

 

 

538. Eodem die [20 Novembris 1645], fol.129vo. 

Opde requeste van Egbert Greven ende Rijck Jansen als momberen over zaelige Toenis 

Sweerts naekinderen bij zaelige Jennegen Greven in echtschap geprocreert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt hebben nae approbatie, van de hijr voirgaende 

uuitcoop, de momberen van zaelige Toenis Sweerts naekinderen bij zaelige Jenneken Greven 

in echtschap geprocreert, geauthoriseert, het erffhuijs van zaelige Jenneken Greven te moegen 

aenveerden, ende ten meesten oirbaer ende profijt vant’ selve daerinne te disponeren. 

 

 

539. Den 22
ste

 Novembris Anno 1645, fol.130. 

Opde requeste van Gerrit Alberts Pannebacker, versoeckende voir hem en sijn sieckelijcke 

dochter, eenige assistentie. 

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

eens, uuitte Ecclesiastique Camer, van den E: Brouwerius Dr. te ontfangen. 

 

 

540. Eodem die [22 Novembris 1645], fol.130. 

Opde requeste van Geesien Arents weduwe van zaelige Willem van Diest, versoeckende noch 

eens, ende dat voir de laeste mael een penninckien, om eenich linnen ende wullen te coopen, 

alsoe sije nu met een plaese in Bethelem versien is. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen, suppliante met thijn golt gulden, eens 

uuitte Ecclesiastique Camer van den Camener, den E: Brouwerius Dr. te ontfangen. 

 

 

541. Den 26 Novemb(ris) 1645, fol.130vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt eens voir al ende voir de laeste mael de weduwe van zaelige 

Willem van Diest, begunstiget met thijn golt gulden, uuitte Ecclesiastique Camer, vande 

Camener den E: Brouwerius, toecomende Paesschen, te ontfangen. 

 

 

542. Eodem die [26 Novembris 1645], fol.130vo. 

Opde requeste van Peter Jansen Ecclesiastique meijer deser Stadt inde Cuinre, versoeckende 

eenich versetth wegen het wechloopen vande dijcken durch den grooten storm ende het hooge 

water anno 1643 gecauseert,  hebbende hem suppliant boven sijn moeijte ende arbeit wel 

gecostet twee hondert carels gulden het hermaecken vande dijcken tot sijn arve gehoirende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliant om redenen van sijn landtpacht 

vijftich daler, soe hem suppliant op ’t averschott vande Ecclesiastique Camer, van den E: 

Tengnegel sullen gevalideert worden. 

 

 

543. Den 28 Novembris Anno 1645, fol.131. 

Opde requeste van Heijmerich Willems meijer vande Groote Sticken. 

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

de momberen inde requeste verhaelt om het versoechte dubbelde stuivers gelt, als mede de 

helfte in weerdije van t’ koervoel tot aestimatie van omparthijdigen, aen suppliant te betaelen. 

 

 

544. Den 29 Novembris Anno 1645, fol.131. 

Opde requeste van Jenneken Gerrits weduwe van zaelige Geert Trommelslager, versoeckende 

voir haer stock olde moeder Beerte Jans genaempt olt weesende 92 jaren, een iaerlijcks 

alimentatie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliantes olde moeder met thijn golt 

gulden eens, uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Brouwerius te ontfangen. 

 

 

545. Den 4
de

 Decembris Anno 1645, fol.131vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Jan Grim soe de poorten is schoen houdende, begunstiget 

mette tooren, tegens de kerckmeester Henrick Gerrits Spirlincks huijs over achter de Nije 

muijre gelegen, soe bij zaelige Hermen Jans bewoent is. 

 

 

546. Den 20
ste

 Decembris Anno 1645, fol.131vo. 

Opte requeste van Marrichien Herms naegelatene weduwe van zaelige Reijner Eversen, in sijn 

leven steenhouwer, versoeckende dewijle Jenneken Moeskoeckers seer cranck is, met het 

selve tractement, soe de selve uuit de Ecclesiastique Camer genoten heeft t’ nae desselves 

overlijden wederom begunstiget te worden. 

Was geapost:  Dewijle nu Jenneken Moeskoeckers overleden is, soe ist dat Schepenen ende 

Raedt suppliante wederom begunstigen met het tractement soe de voirschreven Jenneken 

Moeskoeckers jaerlijckx uuitte Ecclesiastique Camer genoten heeft waer van het eerste 

quartael toe comende Kerstijt sal verschenen wesen, doch indien ut de naegelatene 
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Goederen van Jenneken Moeskoeckers voirschreven hare begraffnisse ende ’t geene daeraen 

dependeert niet can vervallen, sal het voirschreven quartael als dan daer toe geemploieert 

worden. 

 

 

547. Eodem die [20 Decembris 1645], fol.132. 

Op het versoeck van Gerrijt Avercamp en Evert Pilgrom als momberen over wijlen Peter 

Henrix Brouwers, voorsoene, Henrick Peters genaempt, bij zijne zaelige huijsvrou Jannigien 

Herms in echte geprocreert, ende Aeltgen Henrix naergelaeten weduwe van Peter Henrix 

Brouwer voornoemt. Hebben Schepenen ende Raedt, geratificeert en geapprobeert, 

ratificeeren en approbeeren cracht deses, alsodane acte van uijtcoop als tusschen haer 

momberen en weduwe voorschreven ten overwesen van wedersidts vrinden ende 

dachholderen, op approbatie van haer Achtbaerheden den 18den dach deses maents 

Decembris was beraemt en geslooten, bij welcke veraccordeert en overcoemen, dat de 

voornoemde weduwe aen de gemelte momberen tot proffijt haeres pleechkints  eens voor des 

selfts vaderlijcke goet ende erffnisse sal uijtkeeren en betaelen seventhijn hondert en vijftich 

carels gulden, welcke penninge sij weduwe sall moegen verrenten met vijff guldens ten 

hondert tot des kindes mundige jaeren toe neffens sijn vaders beste mantel en een coffer tot 

een gedachtenis ende sulx wijderens inhouts vande voorschreven acte desen aengaende 

gemaeckt, ende bij partien respective onderteijckent. 

 

 

 

548. Den 3 Januarij Anno 1646, fol.132vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt den Eersaeme Anthoni du Sain, eens extraordinaris 

begunstiget met vijftich golt gulden, ende dat in reguardt van sijn lanckduirigen dienst, soe hij 

als voirleeser inde france kercke alhijr gedaen heeft, waer van hij seer weinich heeft genoten, 

welcke 50 golt gulden hij uuit het averschott vande Camener Rijnvisch sal hebben te 

ontfangen. 

 

 

549. Eodem die [3 Januarij 1646], fol.132vo. 

De kerckmeester vande Buiten kerck, de Eersaeme Dirrick Henricks Vreese is wegen sijn 

extraordinarische moeijte in ’t hoogen van de Buitenkercke, aengewendet begunstiget met 

dree rosenobelen eens, soe uuit het averschott van de Camer van den E: Hoelboem sullen 

betaelt worden. 

 

 

550. Eodem die [3 Januarij 1646], fol.132vo. 

Mr. Cornelis organist, is wegen ’t offereren van seecker duijts carmen uuit het averschott 

vande Camer van den E: Hoelboem begunstiget met vijff golt gulden eens. 

 

 

551. Eodem die [3 Januarij 1646], fol.132vo. 

Opde requeste van Lubbert Henricks, orgelblaser Boven ende Broderkercke als mede in den 

H. Geest, versoeckende dewijle sijn dienst meer ende meer beswaert wordt, ende insonderheit 

dewijle nu des avonts op hoichtijden ende des Sondages in de Boven ende Broderkercke 

geprediket ende op de orgelen gespeelt wordt, waertoe hij dan, tot het eene orgel ijmant moet 

crijgen, alsoe hij op eene tijt opde beijde orgelen niet can passen, soe hij desfals moet 

contenteren, dat sijn jaerlijckx tractement mochte verbetert worden. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt verbeteren des suppliants jaerlijckse tractement met 

sesthijn carels gulden, waer van het eerste verbeterde tractement, ter somme van achtijn carels 

gulden toecomende Paesschen, sal verschenen wesen, soe dat suppliant in de vijer termijnen 

des jaers, ijder termijn sal hebben te geniten uuit de Ecclesiastique Camer achtijn carels 

gulden. 

 

 

552. Den 15 Januarij Anno 1646, fol.133. 

Op ’t versoeck van den weduwe van zaelige Thoenis Martens Bender, hebben Schepenen 

ende Raedt haer suppliant van toecomende Paesschen aff in deser Stadts woeninge voir den 

tijt van een jaer gecontinueert. 

 

 

553. Eodem die [15 Januarij 1646], fol.133vo. 

[Leeg] meijer tot Veecaten, is wegen sijn groote geleedene schade durch den brandt 

gecauseert met vijff en twintich golt gulden begunstiget. Soe hij suppliant uuit de 

Ecclesiastique Camers averschott vanden E: Steenberch sal hebben te ontfangen. 

 

 

554. Den 20 Januarij Anno 1646, fol.133vo. 

Opde requeste van Jan Jans op den Nest ende Dirrick Sweertsen als momberen over twee 

onmundige kinderen van zaelige Gijsbert Alberts Hartsuijcker versoeckende consent om  

neffens de andere mede eijgenaren te moegen vercooperen haer respective andeel aen twee 

huijskens ende hoffien aen St. Nicolaes dijck gelegen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt consenteren supplianten om haer respective andeel van 

dese twee voirschreven huijskens ende hoffien, neffens de andere mede eijgenaren, 

opentlijcken aende meest biedende te moegen vercoopen. 

 

 

555. Eodem die [20 Januarij 1646], fol.134. 

Op de requeste van Dirck Jans  soene van Joan van Uttert, versoeckende dewijle Toenis 

Martens deser Stadts vasbander overleeden is, ende daer durch den selven dienst is comen te 

vaceren, met denselven dienst weder om begunstiget te worden. 

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

vasbanderschap, ende dat op de profijten daertoe staende, doch sal de weduwe van den 

overleedenen vasbander, nae verleeden Paesschen, noch een jaer inde Stadts woeninge met 

hare woeninge moegen continueren, ende mach hijr op comen bij de heeren Burgemeesteren 

inder tijt. 

 

 

556. Eodem die [20 Januarij 1646], fol.134. 

Op de requeste van Engbert Greve ende Rijck Janssen als momberen over zaelige Jennigien 

Greven onmundighe naegelaeten kijnderen bij zaelige Toenijs Sweertsen in echtschap 

geprocreert, versoeckende consent om eenighe perceelen landts in Veluwe te Veesen ende toe 

Merle gelegen, te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren Engbert Greve ende Rijck Janssen als 

momberen over zaelige Jannigien Greven onmundighe naegelaeten kijnderen, om de 

landerien in desen geroert openbaerlick aende meest biedende, ten meesten proffijte van haer 

pleechkijnderen te moegen vercoopen. 
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557. Den 29 Januarij Anno 1646, fol.134vo. 

Opde requeste vande olde Trijne Martens, versoeckende dewijle haer goetien haer genomen 

is, een penninckien om van te leven. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met vijff en twintich golt 

gulden eens, soe suppliante uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener den E: Brouwerius 

sal hebben te ontfangen. 

 

 

558. Eodem die [29 Januarij 1646], fol.134vo. 

Opde requeste van Drees Jansen Twenthe, versoeckende betaelinge uuitte penningen soe 

inden Gerichte sijn gedeponeert, ende van het gerichtelijcke vercoofte peert van Henrick 

Braeckel ende Berent Smitt sijn geprocedeert soe tot hem in ‘t voer hebben gestaen den tijt 

van 50 weecken per ijder weecke 30 stuivers ter somme van 75 carels gulden. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat suppliant den tijt van 34 

weecken, dat het voirschreven peerdt op suppliantens stal in ’t voer gestaen heeft, des weecks 

sal hebben te geniten dertich stuivers, ende van dat het in suppliantens weijde den tijt van 

sesthijn weecken gegaen heeft, desfals sal suppliant van ijder weecke hebben te ontfangen 

vijff en twintich stuivers, maeckende toe samen, de somme van een en soeventich carels 

gulden, welcke penningen suppliant sullen gevolcht worden vande penningen, soe bij 

gerichtelijcke vercoopinge van het voirschreven questioese peerdt geprocedeert, ende inden 

Gerichte gedeponeert sijn. 

559. Den leesten Januarij Anno 1646, fol.135vo. 

Hebben de Ecclesiastique Cameners uuit last van Schepenen ende Raedt, aen Jan Dominicus 

verhuijrt, seecker leedige plaetse van de stael bij de regiments Camer, ende dat van achteren 

aff tot ande negende balcken, soe huijrman op sijne costen met een muijre sal doen 

affvredigen, om aldair een muele te doen setten, tot het maelen van slagge duefsteen ende 

roode steen, soe gebruickt wordt om het gout te gieten, ende sulckx voir den tijt van twintich 

jaren, voir thijn carels gulden des jaers, op Paesschen verschinende, waervan de eerste huijre 

op Paesschen anno 1647 sal verschenen wesen. Ende dat nochtans onder dese reserve, dat 

indien de Stadt dese plaetse immiddels dese voirschreven huijre nootwendich wederom soude 

moegen van doen hebben dat huijrman de selve sal moten verlaten ende de muele wederom 

vandair ruijmen. 

 

 

560. Den 5
de

 Feb(ruarij) anno 1646, fol.135vo. 

Opte requeste van de huijsvrou van Hendrick Sondach, voorgevende, sittende met 3 cleijne 

kinderckens nijet capabel en is, de cost ende onhoudt (sonder de vaeder) daertoe te winnen, 

alsoe sij de mans winst ende hulp daertoe ontbeerende. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstighen suppliantinne mit thijen golt gulden eens 

tot huijshuijre om uuijt de geestlicke Caemer vande E: Caemener de E: Johannes Brouwerius 

t’ ontfangen. Actum als boven. 

 

 

561. Den 10
de

 Februarij Anno 1646, fol.136. 

Opte requeste van Arent Egberts Backer, versoeckende mette proeve in ‘t H. Geestes 

Gasthuijs ofte met een penninck des jaers uijt de Ecclesiastique Camer begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twintich golt gulden 

eens, uijt de Ecclesiastique Camer vande Camener de E: Brouwerius t’ ontfangen. 
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562. Eodem die [10 Februarij 1646], fol.136. 

Opte requeste vande samptlicke piloeten deser Stadt, versoeckende alsoo de tijden hoe 

langher hoe costlicker vallen verbeeteringhe van haer jaerlix tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt augmentieren supplianten, haer tractement van ijder 

persoon, soo sij alhijer, aent’ landt brenghen van een stooter, tot dree stuijverts des sullen sij 

haer schuijtten tot accommodatie vande burgerie ende reijsende persoonen, mit bancken 

versien, waertoe haer de heeren Caemeners, mit deelen sullen versorghen. 

 

 

563. Den 15
de

 Februarij Anno 1646, fol.136vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt opt versoeck vande weduwe Anna Gelmers als moeije over 

Dirrick Mels teenwoirdich in Turckien gevangen, tot lossinge van den voirschreven gevangen 

geaccordeert hondert carels gulden, welcke penningen sullen voldaen ende betaelt worden, 

soe wanner de resterenden penningen tot het raensoen van acht hondert stucken van achten, 

sullen bijeen gebracht weesen. 

 

 

564. Den 26
ste

 Februarij Anno 1646, fol.136vo. 

Opde requeste van Hans Berents, versoeckende in sijn hoogen olderdoem een subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant tot een cledinge met vijff en  

twintich golt gulden, soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener de E:  

Brouwerius sal hebben te ontfangen. 

 

 

565. Den 17
de

 Martij Anno 1646, fol.137. 

Opte requeste van Frerick Frericks, versoecke metten dienst van Poul Herms begunstiget te 

worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant metten vacerenden dienst 

vande sweepe, in plaetse van zaelige Poul Herms, ende dat op het tractement ende de profijten 

daertoe staende. 

 

 

566. Eodem die [17 Martij 1646], fol.137. 

Opde requeste van Peter Jansen, versoeckende met den dienst van zaelige Poul Herms 

begunstiget te worden. 

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

sweepe in plaetse van Jan Schram, in de Buitenkercke als mede des Soendages des avonts in 

de Broederkercke ende dat op het tractement ende de profijten daertoe staende. 

 

 

567. Den 21
ste

 Martij Anno 1646, fol.137. 

Is de huijsvrouwe van Elias Petri is uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener de  

E: Brouwerius begunstiget met thijn goltgulden eens, waermede sije voirt wederom sal 

vertrecken, ende voirt aen een Achtbaeren Raedt ongemolesteert laten. 

 

 

568. Den 28
ste

 Martij Anno 1646, fol.137vo. 

Opde requeste vande weduwe Grete Coerts, versoeckende in haren hoogen olderdoem een 

iaerlijckx subsidie, uuitte Ecclesiastique Camer. 
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Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante met thijn golt gulden eens, soe 

deselve uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener, den E: Brouwerius sal hebben te 

ontfangen. 

 
In marge: Dese hijrinne verhaelde penningen sijn, om consideratien bij de voirschreven weduwe Greta Coerts niet 

genoten. 

 

 

569. Den 28
ste

 Martij Anno 1646, fol.137vo. 

Opde requeste van Henrick Dirricks Vreese, versoeckende met het vacerende costerschap 

vande Buiten ende Broderkercke, begunstiget te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met het vacerende 

costerschap van de Buiten ende Broderkercke, ende dat op het tractement ende de profijten 

daertoe staende, ende mach hijr op comen bijde heeren Burgermeesteren inder tijt. 

 

 

570. Eodem die [28 Martij 1646], fol.138. 

Opte requeste vande weduwe van zaelige Henrick Janssen, in leven timmerman in Stadts 

werck, versoeckende ten respecte van haere hoochpersende noot, met eenich subsidium 

begunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Schepen ende Raedt begunstigen supliantinne met thijn golt gulden, te 

ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer vande E: Brouwerius Dr. 

 

571. Eodem die [28 Martij 1646], fol.138. 

Opte requeste van Vribbelt Janssen geboeren op deses Stadts Campen Eijlant, en meijer 

geweest op het erve opt Haetlant, ende soe Jorijs Jacobs voor desen aen hem heeft gehadt, 

ende voor eenigen tijt tegen verset van penningen, weder ten proffijte van dese Stadt bij 

Schepen ende Raedt overgenoemen, geaccordeert, en geapostilleert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant ten regarde van sijne schade 

door inschuering van een waede, en maecken van den dijck, met deses Stadt Campens buijten 

Burgerschap, en sal de Meenten als buijten Burger datelijck moegen bestlaen, mits doende 

den eedt daer toe staende. 

 

 

572. Eodem die [28 Martij 1646], fol.138vo. 

Opde requeste van Albert Paeuw ende Mechtelt Herms eheluijden, versoeckende in haren 

hoogen olderdoem ende soberen staet een subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen supplianten met vijff en twintich golt 

gulden eens, soe supplianten uuitte Ecclesiastique Camer vanden Camener de E: Brouwerius 

per ijder weecke met een daler sal hebben te ontfangen. 

 

 

573. Den 5
de

 Aprilis Anno 1646, fol.138vo. 

Op de requeste van Jan Henricks, france coster alhijr, versoeckende in regardt, dewijle hij 

suppliant wegende cathechesatie meerder dienst moet doen, verbeteringe van sijn tractement. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt vermeerderen suppliants iaerlijckse tractement van acht 

golt gulden tot twaelff golt gulden, waer van het eerste verbeterde tractement, nu verleeden 

Paesschen sal ingegaen wesen. 

 

 

574. Eodem die [5 Aprilis 1646], fol.139. 
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Opde requeste van Jan Reijnerts versoeckende in plaetse van Jelle Turffmeter die het selve 

metterschap verlaet, met des selffs plaetse begunstiget te moegen worden. 

Was geapost: Schepen ende Raedt begunstigen suppliant met het vacante turffmeterschap, in 

plaetse van Jelte soe het selve verlaet, en sal volgents doen den eedt daertoe staende. 

 

 

575. Den 13 Aprilis 1646, fol.139. 

Hebben Schepen ende Raedt, naer oculaire inspectie, aen Peter Bant op sijn versoeck 

geconsenteert, dat hij in de leedige plaetse onder de Calverhecken Toorn eene woeninge sal 

moegen bouwen, mits betaelende jaerlijcks twe golt gulden tot eene thins waer van de eerste 

thins tot proffijt vande Stadt op Maij 1647 sal coemen te vervallen. 

 

 

576. Eodem die [13 Aprilis 1646], fol.139vo. 

Opde requeste vande weduwe Marrigen Geerlichs, versoeckende in haer hoogen olderdoem 

ende armode ende tot vervallinge van hare verloopene huijshuire, met een rijcken stuiver 

vertroostet te worden. 

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

tot hare verloopene huijshuijre uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener, den  

E: Brouwerius te ontfangen. 

 

 

577. Den 14
de

 April anno 1646, fol.139vo. 

Opde requeste van Lambert Roeloffsen ende Werner Berentsen Carel als geordonneerde 

momberen over zaelige Hendrick Helmichsents ende Rijck Andreesen soon ende dochters, 

naegelaeten onmundich stomm kijndt Trientien genaempt, versoeckende datse de vaste 

goederen ende parceelen (tot affdoeninghe van des sterffhuijses gemeene schulden) hijer en 

daer gelegen te moegen vercoopen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt authorisieren de momberen hijerin genomineert de 

vaste goederen, ten meesten proffijte vant’ onmundighe kijndt te moegen vercoopen, ende de 

penninghen nae affdoeninghe des sterffhuijs schulden op renthe te legghen. 

 

 

578. Den 20
ste

 Aprilis Anno 1646, fol.140. 

Opde requeste van Mr. Sijmon Jans Constapel, versoeckende een penninckien, tot sijne 

verloopene huijshuijre. 

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

soe suppliant tot sijne verlopene huishuijre, uuitte Camer van dese Stadt de Anno 1646 sal 

hebben te ontfangen. 

 

 

579. Eodem die [20 Aprilis 1646], fol.140. 

Opde requeste van Hermen ten Berge, versoeckende tot sijne verloopene huijshuijre met een 

penninckien geassisteert te worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen om consideratien, suppliant noch eens tot 

sijne verloopene huijshuijre, thijn gulden. Soe suppliant uuitte Ecclesiastique Camer vande 

Camener, de E: Brouwerius sal hebben te ontfangen. 

 

 

580. Den 14 Maij Anno 1646, fol.140vo. 
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Opde requeste van Gerrit Alberts pottebacker, versoeckende in sijn hoogen olderdoem ende 

sieckte een iaerlijckse subsidium. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen den suppliant met twintich golt gulden 

eens, uuitte Ecclesiastique Camer vanden Camener den E: Brouwerius in twee termijnen te 

ontfangen, waervan het eerste termijn als nu sal betaelt worden, de betaelinge van het andere 

termijn wordt gestelt tot dispositie vande Camener voirschreven. 

 

 

581. Eodem die [ 14 Maij 1646], fol.140vo. 

Opde requeste van Femmigien Cornelis, versoeckende tot onderholt van het naegelatene kindt 

van haer zaelige suster, soe bij haer is woenende eenige assistentie. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliante om consideratien voir dese 

mael met thijn golt gulden eens, ende dan noch ses carels gulden maeckende twintich carels 

gulden toe samen, ses in twee termijnen sullen betaelt worden, uuitte Ecclesiastique Camer 

vande E: Brouwerius, te ontfangen. 

 

 

582. Den 15
de

 Maij Anno 1646, fol.141. 

Opt’ versoeck van Jan Jans hebben Schepenen ende Raedt hem eens extraordinaris 

begunstiget met thijn goltgulden, soe hij uuitte Ecclesiastique Camer vanden Camener 

Brouwerius sal hebben te ontfangen. 

 

583. Den 23
ste

 Maij Anno 1646, fol.141. 

Opte requeste van Vribbelt Jans deser Stadts geweesene meijer opt’ Haetlandt, versoeckende 

dewijle hij sijn arve heeft moten verlaten, ende nergens weet te verbliven, dat hem een 

plaetsken om te timmeren moege aengewesen worden het sije ande Haetlanderdijcke ofte bij 

zalige Burgemeester Marten Alberts Hoff. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen suppliant dat hij een woeninge tusschen de 

beijde kolcken bij zaelige Burgemeester Marten Alberts Hoff, sal moegen maecken, ende sal 

hem hijrop hebben te addresseren ande heeren Cameners in tempore, om de eijgentlijcke 

plaetse hem suppliant aen te wijsen. 

 

 

584. Den 6 Junij Anno 1646, fol.141vo. 

Opde requeste van Geertien Henricks weduwe van zaelige Jan Gerrits versoeckende een 

penninckien tot hare verloopene huijshuijre. 

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

suppliante uuit de Ecclesiastique Camer vande Camener, den E: Brouwerius sal hebben te 

ontfangen. 

 

 

585. Den 15
de

 Junij Anno 1646, fol.141vo. 

Opde requeste van Gerrit Wolters Ecclesiastique meijer op Camperveene, versoecke gratiese 

remissie van sijn verlopene pacht, waerinne hij suppliant is comen te vervallen, dewijle Godt 

de Heere, hem met thijn kinderen, waervan het olste niet boven derthijn jaren olt is, legaet. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren suppliant om goede consideratien sijn 

verloopene pachten in dese Stadts Ecclesiastique Cameners, tot Martini 1645 incluis, 

verschenen, mets dat suppliant dienvolgende sijne pacht promptelijcken voldaen ende 

betaelen sal. 
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586. Eodem die [15 Junij 1646], fol.142. 

Opt’ verseuck vanwegen Toenis Henricks gedaen, hebben Schepenen ende Raedt denselven 

geremitteert wes hij van landtpacht schuldich is, in deser Stadts Camer de Anno 1643 vanden 

E: Voirne. 

 

 

587. Den 20
ste

 Junij Anno 1646, fol.142. 

Opt versoeck van Anne Dootgravers, hebben Schepenen ende Raedt haer eens begunstiget 

met thijn carels gulden en deselve uuitte Ecclesiastique Camer vanden E: Brouwerius, te 

ontfangen. 

 

 

588. Den 1 Julij 1646, fol.142. 

Opte requeste van Jurrien Lucas ende Jasper Henricks van Wijringen als huijrluijden van 

seeckeren camp van vijer matth landes onverschift in Dronthen gelegen, tot de Ecclesiastique 

goederen behoirende, versoeckende, dewijle de voirschreven camp seer lanck ende niet seer 

breet is, den selven te moegen dwaers doirgraven ende sulckx op haer eijgen costen. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt accorderen supplianten dat supplianten desen hijrinne 

vehaelden camp van vijer matth, op haer eijgen costen, dwers sullen moegen doen 

doergraven. 

 

589. Den 12
de

 Julij Anno 1646, fol.142vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt, eenige vebrande personen, van het stedeken Camen, tot 

versettinge van haren grooten geledene brandt begunstiget met ses Rijckxdalers, uuit de 

Ecclesiastique Camer vanden Camener Brouwerius te ontfangen. 

 

 

590. Eodem die [12 Julij 1646], fol.142vo. 

Opde requeste van Christiaen Windels scherprichter der Stadt Swolle, remonstrerende wat 

gestalt hij met droeffheit heeft verstaen, dat sijn soen Henrick Windels, aegenomen 

scherprichter deser Stadt geraeckt sij bij quaet geselschap van hijr voor veerthijn dagen is 

getrocken, niet twistelende dewijle hij tot Dordrecht bij sijn broder is, oft sal hem behoirlijck 

weder instellen, versoeckende ondertusschen als vader van hem ende stijffvader van desselfs 

huisvrouwe, dat haer Achtbaerheden uuijt sonderlinge gratie, sijn dochter voirschreven, 

geliven wille soe lange ofte immers tot aenstaende Paesschen toe, ende alsoe het loopende 

iaer uuijt, den dienst ende der selven gerechticheit te laten volgen. 

Was geapost: Wegen de quade comporttementen van suppliant sijn soene, hebben Schepenen 

ende Raedt den selven van sijn dienst geremoveert ende ontsettet, removeren ende ontsetten 

den selven daer van vermits desen ende dat op suppliants wijdere versoeck niet gedisponeert 

worden. 

 

 

591. Den 14
de

 Julij Anno 1646, fol.143. 

Wegen het affbranden van Alphert Roeloffs dinaer tot Genemuijden sijn huijs, hebben 

Schepenen ende Radt hem begunstiget met thijn daler, uuitte Ecclesiastique Camer vande 

Camener den E: Brouwerius, te ontfangen. 

 

 

592. Den 18 Julij Anno 1646, fol.143, 
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Hebben Schepenen ende Raedt Albert Sweerts geaccordeert, om tegens sijn woeninge op de 

Oldestrate gelegen, tegens deser Stadtsmuijre een huijsken te moegen timmeren ende daerop 

sodanige wijte ende breete ende lenckte, als hem bij de Hooftluijden vant’Buiten Espel sal 

angewesen worden, ende dat wel regardt sal genomen worden, dat hijr durch deser Stadts 

Wage niet belemmert en wordene, sullende hij desfals ande Stadt tot een thins betaelen des 

jaers twee golt gulden, waervan het eerste jaer thins op Michaelis Anno 1647 sal verschenen 

wesen. 

 

 

593. Eodem die [18 Julij 1646], fol.143vo. 

De Ecclesiastique Camer den E: Brouwerius, is geordonneert te betaelen uuitte sijn Camer 

soeven en soeventich carels gulden 10 stuiver wegen een glaes, soe ter eeren vande Stadt 

Campen inde kercke toe Raelte gestelt is. 

 

 

594. Eodem die [18 Julij 1646], fol.143vo. 

Opte requeste van Annigien Henrix weduwe van zaelige Herman Michielssen messemaecker 

versoeckende  verbeeteringe overt setten vande (visch)loopen en leggen der borden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt het verseuck van suppliantinne in deliberatie hebbende 

gelecht, verstaet dat Suppliante voor het gebruijck van ijder groote loop sal hebben te 

proffiteeren soo sij sal setten acht penningen, voor eenen cleine, vier penningen, voor een 

salm, die gesneeden wort, te genieten de gerechticheijt gelijck van olts daer toe is staende, 

ende voor een salm, die bij een particulier wert gecoft en die niet gesneeden wort sal hebben 

acht penningen. 

 

 

595. Den 25 Julij Anno 1646, fol.144. 

Opte requeste van Henrick Evertz, als momber neffens Jacob Hermens Twijchen absent 

sijnde, over de onmundige kijnderen van zaelige Evert Everz versueckende vermitz absentie 

van sijn mede momber voorschreven een adjunct , omb die scheijdinge tusschen desselffs 

Evert Evertz weduwe Grietgen Steenberch, ende vercopinge van een seecker Karveelschip bij 

tho woenen ende ten meesten dienste van de selve tho menagieren ende beneficieren. 

Was geapost: Schepenen ende Raedt deser Stadt hebben tot een adjunct, van Evert Evertz in 

plaetze van Jacob Hermens Twijchens absent sijnde geauthorisiert ende authorisieren cracht 

deses Otto Janssen brouwer, om alsodane scheijdinge, delinge ende vercoepinge van seecker  

Carveelschip bij tho woenen ende ten meesten profite vande weduwe ende onmundige 

kijnderen opgemelte Evert Evertz tho menagieren ende te beneficeren soo veel eenichsints 

doenelijck.   . 

 

 

596. Den eersten Augusti Anno 1646, fol.144. 

Opte requeste van Goijken Arents deser Stadts Geswoorne meeter versoeckende dat deser 

Stadts heele ende halve tonnen, tot het meten van appelen moege gebruickt worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt ordonneren in desen dat de appelen ende paren, soe hijr 

ande Stadt bij vremden gebracht ende ande burgeren ende ingesetenen alhijr vercooft worden, 

met desen Stadts heele ende halve tonnen sullen gemeten worden, genitende suppliant desfals 

de gerechticheit daer toe staende. 

 

 

597. Den 2 Augusti Anno 1646, fol.144vo. 
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Hebben Schepenen ende Raedt Albert Pauw ende Machelt Herms [Machtelt in de Spoele] sijn 

huijsvrouwe noch begunstiget met thijn dalers, uuit de Ecclesiastique  Camer, vanden  

E: Brouwerius te ontfangen. 

 

 

598. Den 8 Augusti Anno 1646, fol.144vo. 

Is verleesen seecker acte van utcoepinge de dato den 4 Julij deser jaer tusschen Arent 

Henricks ende Jan Carsten voir haer selven ende Herman van Breda ende Daniel Berents als 

momberen van Neeltien Krijnen ten eenre, Jacob Nessel als eheman van sijn tegenwoirdige 

huijsvrouwe Anna Catharina Cuinquelenburch ende mede wegen sijn huisvrouwen zaelige 

suster Euphrosina Cuinquelenberch alle kinderen ende kints kinderen van zaelige Carl Arents, 

ter andere zijden, gecelebreert ende opgerichtet waer bij de voirschreven Jacob Nessel in 

qualite voirschreven wegen zaelige Carl Arents goederen ende voir den utcoop van de selve 

bedongen hadde, eene somme van dree en twintich hondert carels gulden. Versoeckende de 

voirschreven momberen hijr van approbatie, naer veleesinge vande acte van uuitcoopinge, 

hebben Schepenen ende Raedt, als overmomberen, wegen den E: Herman van Breda ende 

Daniel Berents als momberen over Neeltien Krijnen deselve geapprobeert ende ratificeren 

deselve cracht deses. 

 

 

 

599. Eodem die [8 Augusti 1646], fol.145. 

Opt’ versoeck van Windelt Henricks stratemaeckers knecht, heben Schepenen ende Raedt sijn 

dachloen een stuiver verbeetert, sullen nu voirtaen in plaetse van 14 stuivers, 15 stuivers des 

daeges hebben te ontfangen. 

 

 

600. Eodem die [8 Augusti 1646], fol.145. 

Opte requeste van Gerrijt Dircksen Meijer, versoeckende dat he seeckere mate bijde 

Veenepoorte geleegen soo hij inden jaere 1645 bij den openbaeren opslach voor de tijt van ses 

jaeren gepacht, die hij vermochte te heijen ende bouwen, noch eene tijt van twelff jaeren, 

boven de tegenwoordige ses jaeren mochte geprolongeert ende verlenget worden onder 

beloffte van den selven den gemelten tijt alleenlijck te weijden, en daer en boven op sijne 

costen door mesten soo goet te maecken als de maeten daer aen onder ende boven geleegen, 

door mesten alreede sijn verbetert. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt het verseuck van suppliant in deliberatie hebbende 

gelecht, verlengen den selven sijne tegwoordiche pacht, van seeckere mate buijten de Veene 

poorte geleegen soo Steven Biscop voor desen in huijre gehadt, met noch twelff daer aen 

volgende jaeren, waervan het leste jaer sal coemen te eijndigen op Martini 1646, mits dat hij 

dan oock gehouden sal wesen, dieselve maete soodanich doer mesten te verbeteren, als de 

naeste daer onder ende boven aen geleegen sijn gedaen, en sal dieselve noch heijen noch 

bouwen, maer continudelijck weijden moeten. 

 

 

601. Den 20
ste

 Augusti Anno 1646, fol.145vo. 

Hebben Schepenen ende Raedt Anthoni du Sain als voirleeser van de fransche gemeente 

alhijr, om goede consideratien ende wegen sijn goede diensten int’ tresten vande cranke van 

de fransche gemeente ende van tijt tot tijt gedaen, sijn tractemet van 30 gulden tot 50 gulden, 

waervan het eerste halve jaer verbeterde tractement in toecomende Michaelis sal verschenen 

des jaers wesen geaugmenteert ende verbetert. Ende hebben haer Achtbaerheden om gelijcke 
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consideratien, hem eens extraordinaris begunstiget met vijff en twintch golt gulden eens, soe 

hij sal hebben te ontfangen, uuit het averschott van deser Stadts Camer van den E: Voirne, 

ende dat noch tans alsoe, souden dat het selve hijr nae in consequentie sal getoegen worden. 

 

 

602. Den 25 Augusti 1646, fol.146. 

Opte requeste van Toenijs Rutgers Hoofftman tot Brunnepe versoeckende in sijnen hoogen 

ouderdoem met een penninxken tot brant gesubsidieert te moegen worden. 

Was geapost:  Schepen ende Readt begunstigen suppliant met thijn carels gulden eens, te 

ontfangen uijtte Ecclesiastique Camer van de E: Brouwerius Dr. 

 

 

603. Eodem die [25 Augusti 1646], fol.146. 

Mede goetgevonden dat van hervoorder de Bovencoster tot vullinge vande stoeven voor een 

Achtbaeren Raedt ende kerckeraet, in plaetse van een vierendeel anderhalff vierendeel turffs 

iaerlijcks sal gevolgt worden. 

 

 

604. Eodem die [25 Augusti 1646], fol.146. 

Tot relaxatie van Jan Willemsen tot Algiers in Turckien gevangen sittende hebben Schepenen  

ende Raedt vereert vijftich carels gulden soe uuit het averschott vande Ecclesiastique Camer 

van wijlen Burgemeester Ingen sullen betaelt (worden). 

 

 

605. Den 29
ste

 Augusti Anno 1646, fol.146. 

Opte requeste van Claes Geerts Geestelijcke meijer opt’ landt Vollenhoe, versoeckende 

eenich versetth wegen eenige landerien inde Beulacken gelegen, soe van sijn arve gealieneert 

ende vercoft sijn, als mede wegen seecker landt bij den Swartesluijs gelegen, soe suppliant 

mede in huijre heeft ende durch gegraven is, ende met eerde seer besmeten is. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt remitteren den suppliant aen sijn loopende huijrjaren 

des jaers dertich carels gulden waervan het eerste jaer remissie sal geschieden op Martini 

toecomende, ende sulckx ter cause van dat hij suppliant eenige landerien, soe hem verhuijrt 

sijn is mistende, als mede eenige anders profijten van deselve, durch dien die landerien 

vercooft sijn. Belangende die landerie bij de Swartesluijs ende de schade vande selve, daer op 

sal de heer Burgemeester Brouwerius sich informeren ende dienvolgende, aen haer 

Achtbaerheden rapporteren. 

 

 

606. Eodem die [29 Augusti 1646], fol.146vo. 

Opte requeste van Vrerick Vrerix, meester van de Sweepe inde Boeven en Buijten kercken, 

versoeckende jaerlijx metteeen vierendeel turffs begunstiget te moegen worden. 

Was geapost:  Suppliant wort om consideratien jaerlijx begunstiget met een vierendeel turffs, 

waervan het eerste vierendeel, hij sal coemen tegenieten uijtte tegenwoordige Ecclesiastique 

Camer. 

 

 

607. Eodem die [29 Augusti 1646], fol.147. 

Opte requeste van Schout ende Armen voechden van Ens versoeckende dat vermits voor 3 off 

4 daegen eenen droevigen brant opt selve Eijlant is ontstaen, waer over drie huijsen aldaer 

inder asschen sijn gelecht waer onder dan eenen met drie kinderen, welck gantsch niet is 
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hebbende om weder onder dack te geraecken, dat Schepenen ende Raedt den selven tot weder 

opbouwinge van een nieu huijsken met een penninck gelieffden te vertroesten. 

Was geapost:  Schepen ende Raedt begunstigen den onvermoegenen verbranden tot weder 

opbouwinge van sijne woeninge met dertich golt gulden, welck hem ontrichtet sulen worden 

uijtte Camer van zaelige Rijnvisch en Tengnaegel. 

 

 

608. Den 3
de

 Augusti Anno 1646, fol.147. 

Opt’ verseuck van Berent Henricks deser Stadts Executoer, hebben Schepenen ende Raedt 

hem geduirende sijnen dienst des jaers begunstiget met een virendeel turffs, uuit deser Stadts 

camer van tijt tot tijt te ontfangen waervan het eerste virendeel turffs uuitte tegenwoirdige 

Camer sal betael worden. 

 

 

609. Den 5 Sept(emris) 1646, fol.147vo. 

Is Elsien Goijckerus dochter van den overleeden predicant Judocus Goijckerus in haeren 

tegenwoordigen sooberen toestant alhier, uijt Groeningen lant wedergecoemen, weeckelijcks 

tot haere onderholt uijtte Ecclesiastique Camer dese Stadt begunstiget met eene gulden acht 

stuijvers, ende dat tsedert haere aencoemste alhier. 

 

 

610. Den 10 Sept(embris) anno 1646, fol.147vo. 

Opde requeste vande E: Burgemeester Louwe Jans versoeckende seecker leedighe plaetse 

ande Stads muire te moegen betimmeren, tot vercieringhe van dese Stadt 

Was geapost:  Schepen ende Raedt accordieren ende consentieren suppliant om tegens sijn 

huijs over, een huijssien te moegen setten, mits betaelende jaerlix aende Stadt van Campen 

anderhalve golt gulden, waer van het eerste iaer op Paesschen 1648 verscheenen sal weesen. 

 

 

611. Den 12 Septembris 1646, fol.147vo. 

Opte contenu vant voorschreven requeste naerder elucidatie vande voorschreven apostille 

geapostileert. 

Was geapost:  Schpenen ende Raedt verstaen, dat suppliant het huijsken sal timmeren naerde 

roijergie, alsoo dat hij voor coemt te verlijsen, hij achter sal coemen te winnen, ende alsoe 

viercant opbouwen. 

 

 

612. Den 23
ste

 Septembris Anno 1646, fol.148. 

Opde requeste van Jelte Jans pottebacker, versoeckende alsoo hij suppliant de huijsinge in  

St. Jacobs Steege vande weere van Joffer van Harderwijck gecooft heeft consent om de selve 

te moegen maecken om sijn handtwerck aldair te connen exerceren. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt het versoeck van suppliant in behoirlijcke deliberatie 

gelecht hebbende connen niet verstaen, dat ten plaetsen voirschreven van pottebackerie sal 

meugen gemaeckt worden, affslaende oversulckx suppliant sijn versoeck. 

 

 

613. Den 26 Septemb(ris) 1646, fol.148. 

Hebben Schepenen ende Raedt tot opbouwinge vande verbrande kercke ende huijsen tot 

Brevoirt vereert vijftich carels gulden, soe uuit de Ecclesiastique Camer vanden  

E: Burgemeester Brouwerius sullen betaelt worden. 
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614. Den 3
de

 Octob(ris) Anno 1646, fol.148vo. 

Op ’t versoeck van Femmichien Beniers, hebben Schepenen ende Raedt hare soene voirt 

dediceren ende offereren van seecker theses ende tot wijdere voltreckinge van sijne studia, 

ende dewijle suppliante voirschreven een Burgers dochter deser Stadt is, begunstiget met vijff 

en twintich golt gulden ende dat voir den tijt van twee jaren, waer van het eerste jaer 

tractements, toecomende Paesschen, uuitte Ecclesiastique Camer vande Camener de Ed. 

Witten, sal betaelt ende het andere termijn, sal voldaen worden op Paesschen daer 

aenvolgende. 

 

 

615. Den 4
de

 Octob(ris) 1646, fol.148vo. 

Opde requeste van Thoenis Thoenis deser Stadts Burger, versoecke dewijle hij suppliant bij 

de Cellebroders poorte, een laecken ververije is hebbende ende allerleij coleuren vervet, dat 

hij suppliant mede neffens Jacob van Arculens met desen Stadts stael moege gebeneficieert 

ende daer hem tot dien eijnde de stempels daer toe gemaeckt moegen gelevert worden. 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt begunstigen suppliant met desen Stadts stael, ende sal 

suppliant de stempels daertoe gemaeckt, op de ordre soe hijrinne wordt geobserveert ende 

onderholden, mede hebben te gebruicken. 

 

616. Den 9 Octobris 1646, fol.149. 

Juttien Jans dochter van zaelige Jan Dubbeltsen versoeckende in haeren soberen staet met 

eenich jaerlijcks subsidium te hulpe te moegen coemen. 

Was geapost:  Suppliantinne wort begunstiget met 40 carels gulden te genieten uijtte 

Ecclesiastique Camer in vier termijnen waer van het eerste termijn op Michaelis is 

verscheenen. 

 

 

617. Den 10 Octobris 1646, fol.149. 

Op de requeste vande gildemeesters van het Cremersgilde, dolerende, als off sij bij bij haren 

gildebrieff niet en souden werden gemaintineert. 

Was geapost:  Schepen ende Raedt sullen het Cremers gilde bij haere gildebreeff 

mainteneeren, ende bij aldien imant daer tegen coemt te doene, sal daer over volgents inholt 

vandie selve gildebreeff worden geexecuteert. 

 

 

618. Eodem die [10 Octobris 1646], fol.149vo. 

Voor gedediceerde theses aen Casparus Pipardus, dieselve toegelecht ende vereert met 25 

gulden, Rudolphus Sanderus met 15 gulden, ende Johannes Theodori met gelijcke 15 gulden 

te ontrichten uuijtte Ecclesiastique camer, vande E: Burgemeester Brouwerius. 

 

 

619. Eodem die [10 Octobris 1646], fol.149vo. 

Opde requeste van Mr. Werner Berents Smit te kennen gevende, hoe dat hij van Mr.Goert 

Vrijdach met executie wordt gedreijcht, om te termijns penninghen soe hij Mr. Goert Vrijdach 

inde Caemer 1644 hadde overgeweesen te becoemen  . 

Was geapost:  Schepenen ende Raedt, ordonnieren nu ende vermits desen, alsoo Mr. Werner 

Berentsen van Mr. Goert Vrijdach mit executie gedreijcht wordt, omde overgewesene 

termijns penninghen, uuijt de Caemer vanden jaere 1644 te moegen hebben, soo verstaen haer 
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Achtbaerheden soo de penninghen, uuijt de voorschreven Caemer nijet conden vallen, datse 

alsdan uuijt de Caemer van anno 1645 sullen betaelt worden. 
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Willems, Heijmerich   - 543. 

Willems, Henrick   - 193, 210, 213. 

Willems, Mauritz   - 129. 

Willems, Mr. Arent   - 125. 

Willems, Roloff   - 333. 

Willems, Toenis   - 213. 

Willemsen, Gijsbert   - 254. 

Willemsen, Henrick   - 290. 

Willemsen, Jan   - 604. 

Wilsem, Tijmen van   - 474. 

Windels, Christiaen   - 590. 

Windels, Henrick   - 590. 

Wissinck, Bmr.   - 387. 

Witte, Bmr. Arent   - 98. 

Witte, Gerbrant   - 93, 187. 

Witte, Mr. Hans   - 10, 54, 309. 

Witten, Camener Arendt - 103, 106, 113, 115, 121, 132, 140, 150, 151, 153, 

154, 161, 164, 168, 171, 173, 175, 177, 614. 

Witten, Gerbrant   - 249. 

Witten, Hans    - 320. 

Wolff, Willem de   - 132. 

Wolffs, Henrick d’   - 343. 

Wolffs, Melchior   - 101, 263, 323. 

Wolffs, Wilhelm de   - 239. 

Wolters, Gerrit   - 472, 585. 

Wolters, Jan    - 122. 
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Worst, Roloff Dirricks  - 42, 354. 
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Achter de Nije muijre  - 320, 435, 441, 447, 448, 545. 

Alckmaer   - 348. 

Algiers    - 516, 604. 

Amsterdam   - 225. 

Beulhaecke, de  - 248, 605. 

Blanckenham   - 434. 
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Boenen   - 154. 

Bottermarckt   - 525. 

Boven Espel   - 181, 212. 

Boven kerckhof  - 365. 

Boven Poorte   - 114, 165, 473, 477. 

Boven toorne   - 479. 

Bredevoort   - 161, 613. 

Brigitten Clooster  - 71. 

Broeder Espel   - 320, 483. 

Broeder poorte  - 117, 499, 512. 

Broederwech   - 483. 

Bruinnisch, den  - 152. 

Brunnepe   - 139, 164, 203, 210, 213, 270, 392, 508, 511, 602. 

Brunswijck   - 5. 

Buijten Espel   - 56, 185, 492, 592. 

Buijtenhoeck   - 66. 

Buitenquartier   - 46, 102. 

Burgel    - 167, 234, 247, 343, 491, 503. 

Calckar Bosch, cleinen - 81. 

Calverheckenbolwerck - 66. 

Calverheckentoorn  - 575. 

Camen    - 589. 

Camper landerien  - 179. 

Camperveen   - 7, 57, 82, 116, 159, 165, 215, 238, 333, 337, 528, 585. 

Carenhoop, den  - 205. 

Cellebroders brugge  - 188. 

Cellebroders Espel  - 234. 

Cellebroderspoorte  - 386, 615. 

Cluckerdijck   - 57. 

Coelelucht, de   - 134. 

Coeverden   - 316. 

Colckien, het   - 134. 

Coorenmarckt poorte  - 498. 

Cour    - 190. 

Couverden (Coevorden - 149. 

Crans, weijlant de  - 377. 

Cruittooren, de  - 268. 

Cuijnre, de   - 47, 179, 321, 485, 542. 

Danswijck   - 303. 

Dedenburg   - 5. 

Doirnspijck, Ampte van - 393. 

Dordrecht   - 250, 590. 

Drenten, Landtschap  - 47, 52. 

Drenthe   - 395, 533. 

Dronten   - 474, 588. 

Duijtslant   - 220. 

Duinkercken   - 113, 332, 373. 

Duivegatt het   - 142. 

Dwingeloe   - 482. 

Eijck, op het   - 70. 
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Elborgh   - 107. 

Embden   - 304. 

Enckerdijck   - 7, 134, 337. 

Enckhuijsen   - 236, 237. 

Engelant   - 433. 

Ens, Eijlandt   - 527, 607. 
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Finaert    - 514. 
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Geertstrate van der Aa - 172, 275. 

Gelder    - 378. 
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Kuickoeck, de   - 119, 125. 
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Leeuwentoorne  - 525. 

Leeuwte, de   - 31. 

Leijden   - 225. 

Lieve Vrouwenpoorte  - 525. 

Mandemaecker weert  - 26, 158. 

Marcken   - 195. 

Mastebroeck   - 3, 180, 274. 

Mechelen   - 519. 

Meente steege   - 392. 

Merle    - 556. 

Middenblock, het  - 274. 

Modderkuile, de  - 94, 206. 
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Mostertcamp   - 180, 231. 

Naelde, de   - 57, 134. 

Namen    - 405. 
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Nije marckt   - 450. 

Nimwegen   - 455. 

Noort, den   - 124. 

Oenen    - 53. 
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Oort, den   - 239. 
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Orgatt    - 385. 
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Poolen    - 523. 
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Raedthuijs, t’   - 204, 525. 
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Raes, het   - 255. 
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Rijdthoop, de   - 272. 

Rijnberch   - 372. 
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Roskam, de   - 152. 

Rouvene   - 315. 

Saelweer   - 393. 

Sallant    - 378. 

Schenckenschantse  - 317. 

Segelhuijs, het   - 234. 

Senneker wech  - 200. 

Sevenbergen   - 99. 

Sittau, Stadt   - 401. 

Sleepershuisken  - 330. 

Sleiben   - 401. 

Slesien    - 487. 

Soemerdijck, den  - 15. 

Soensbeecke   - 515. 

Speldemaeckersteege  - 176. 

St. Jacobssteege  - 612. 

St. Nicolaesdijck  - 203, 210, 213, 554. 

Stadtsdiep, het   - 104. 

Stadtsmuijre   - 117, 330, 344, 360, 438, 443, 444, 446, 497, 526, 592,  

     610. 

Sticken, de Groote  - 543. 

Suijderweert   - 47. 

Sutphen, Graeffschap  - 162. 

Swartendijckersluijse  - 47, 475. 

Swartesluijs   - 334, 408, 605. 

Sweel    - 394, 395. 

Switserlant   - 190. 

Swolle    - 399, 483, 590. 

Timmertoorn, de  - 457. 

Tunis    - 304. 

Turckien   - 237, 304, 563, 604. 

Uijtterdijck   - 321. 

Uttrecht   - 399, 426. 

Veecaten   - 553. 

Veenepoorte   - 600. 

Veenhuijsen   - 485. 

Veesen    - 242, 556. 

Veluwe   - 556. 

Venemae, de   - 159. 

Visbrugge   - 530. 

Vispoorte   - 34, 530. 

Vleeshuijs, t’   - 525. 

Vloetdijck   - 439. 

Vogelmarckt, de  - 525. 

Vollenhoe   - 31, 407, 408, 605. 

Vriesenveene   - 89. 

Waeckhuijs, t’   - 525, 530. 

Wannepervene  - 137, 407. 

Weesep   - 242. 

Welle, de   - 344. 
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Wije, Scholtampte van - 331, 491. 

Wiltvanck, de   - 359. 

Wolde, ter   - 63. 

Zeedijck, den   - 124. 

Zeijlemaeckers steege - 144. 
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Almanachen    - 352. 

Arme bedienaers   - 186, 464. 

Armen Camer    - 214, 451. 

Armen, nootdrufftigen  - 90. 

Bethlehem vergaderinge  - 540.  

Boeije     - 34. 

Boven scheepshellinge  - 526. 

Boven schoele    - 140, 245. 

Boven uuijrwerck   - 380. 

Bovenkercke    - 28, 199, 265, 267, 551, 606. 

Broederkercke    - 551, 566, 569. 

Brouwerie    - 97, 105, 167, 169, 176. 

Bruinvisch, in den   - 494. 

Buijten kercke    - 115, 501, 549, 566, 569, 606. 

Compagnie, Stadts Burger  - 463. 

Court, het    - 153. 

Draperijeneeringe   - 232. 

Enckerveer, het   - 155. 
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Gasthuijs, H. Geestes   - 369, 375, 478, 551, 561. 

Gasthuijs, het    - 464. 

Gasthuijs, St. Geertruijden  - 178. 

Gereformeerde religie, de  - 405. 

Gieterie, geschuts   - 114, 473, 509. 

Gilde, Cremers   - 617. 

Gilde, Linnenwevers   - 178, 427. 

Goutgieterie    - 559. 

Hasseler merckt   - 152. 

Hoff, het    - 186. 

Hoogen Bancke   - 495. 

Impost van t’ gemael   - 105. 

Kaechschip    - 372. 

Kelder, (accijs)   - 405. 

Kercke tot Coeverden   - 316 

Kercke van Bredevoort  - 161. 
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Kercke van Campervene  - 528. 

Kercke van Gramsbergen  - 19. 

Kercke van Oldenzeel  - 83. 

Kercke van Ravenstein  - 401. 

Kercke van Rouvene   - 315. 

Kercke van Schenckenschantse - 317. 

Kercke van Sleiben   - 401. 

Kercke van Vriesenveene  - 89. 

Kercke van Wannepervene  - 407. 

Kercke, Oosterwolde   - 478. 

Laecken en duffelneringe  - 66. 

Laecken ververije   - 615. 

Latijnsche schole   - 240, 283, 293, 390, 488. 

Leer loijen    - 359. 

Muelen, steen    - 559. 

Oist-Indische Compagnie  - 167. 

Peerdemarckt    - 521. 

Pottebackerie    - 612. 

Provenaershuijs, t’ Rijcke  - 88, 137, 289. 

Regimentscamer   - 559. 

Schoele van Sleiben   - 401. 

Schoemaeckers Gilde   - 359. 

School int’ Buitenquartier  - 46. 

Schoorsteengelt   - 272. 

Secretarien, Stadts   - 50, 221. 

Sieckenhuijs, het   - 143, 222, 343. 

Stadts Jacht    - 22. 

Stadts Scholtampt   - 93. 

Stadts Secretarien   - 111. 

Tuffmeterschap   - 72. 

Veerschip, t’    - 530. 
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Visschmarckt, Stadts   - 458. 

Waege, de    - 194, 592. 

Weeshuijs, het    - 152, 296, 466. 

 

 

 

 

In dit deel voorkomende beroepen en functiën. 

 

 

      

Accijsknecht   - 512. 

Advocaet   - 91. 

Ambassedeur   - 523. 

Appelsleiter   - 462. 

Appotecker   - 66, 143, 206, 350. 

Armen bedienaers  - 333, 464, 478. 
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Armen voogd   - 607. 

Backer    - 33, 82, 138, 397, 468, 488, 537, 561. 

Binnemoeder   - 296. 

Binnenvaeder   - 296. 

Bode    - 422. 

Bovencoster   - 295, 363, 454, 603. 

Bovenuursteller  - 329. 

Branderwijn brander  - 247, 371. 

Brouwer   - 8, 43, 49, 50, 52, 58, 93, 100, 105, 176, 189, 200, 268,  

274, 331, 428, 438, 488, 547, 595. 

Bruggeman   - 94, 278. 

Buitenvaeder   - 296. 

Burgemeester   - 4, enz. 

Bussemaecker, Stadts  - 309. 

Camener   - 2, enz. 

Canonicus   - 519. 

Captein   - 492. 

Cleermaecker   - 432. 

Commis   - 333. 

Conrector   - 291. 

Constapel   - 61, 147, 230, 299, 383, 484, 578. 

Coopman   - 97. 

Coorenmeter   - 504. 

Coperslaeger   - 350. 

Coster, France   - 573. 

Cremer   - 617. 

Cruijswerker   - 374. 

Cuijper   - 203, 289. 

Dachholder   - 547. 

Dachhuijrder   - 262. 

Dienstmeijt   - 350. 

Dijckgreve   - 3, 7, 57, 337. 

Dinaer    - 591. 

Dominé   - 53, 103, 106, 145, 180, 224, 231, 233, 251, 282, 284,  

307, 334, 354, 395, 416, 418. 

Dootgraever   - 6, 48, 115, 347, 358, 501. 

Drapenier   - 1, 29, 435. 

Drost    - 229, 413. 

Executeur, Stadts  - 608. 

Gerichtsdinaer   - 44, 101. 

Geschutsgieter  - 509. 

Gildebroeder   - 427. 

Gildemeester   - 178, 617. 

Glasemaecker   - 528. 

Gruttemulder   - 444. 

Heemraeden   - 3, 57, 337. 

Hoedemaecker  - 50, 537. 

Hoeftluijden   - 10, enz. 

Hoofftman   - 164, 261, 511, 602. 

Joffer    - 21, 169, 474, 612. 
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Joncker   - 3, 111, 112, 248, 333, 350, 420, 450, 464, 533, 534. 

Kaechschipper  - 195. 

Kerckmeester   - 75, 178, 446, 478, 549. 

Kistemaecker   - 314, 472. 

Kock    - 370, 396. 

Kockinne   - 469. 

Koster    - 199, 569. 

Latiensche ondermeister - 87. 

Leerloijer   - 359. 

Leestemaecker  - 156.   

Licentiaet   - 49. 

Lieutenant   - 165. 

Linnenwever   - 178, 427. 

Magistraet   - 3, enz. 

Maioer    - 226. 

Medicinen doctor  - 522. 

Medicus   - 421. 

Meester van de sweepe - 565, 566, 606. 

Meijer    - 26, 27, 158, 205, 345, 362, 377, 394, 434, 482, 533, 534, 

543, 553, 571, 583, 585, 605. 

Meijer, Stadts   - 124, 272, 542. 

Mercktmeijster  - 311, 312. 

Messemaecker  - 458, 505, 594. 

Meter, geswoorne  - 596. 

Metselaer   - 90, 190, 211, 266, 437. 

Muntergeselle   - 275. 

Muntmeester   - 68, 69, 79, 280. 

Officianten, Stadts  - 93. 

Ondermeester   - 240. 

Onderschoolmeester  - 283. 

Ontfanger   - 20, 271, 321, 338. 

Opsiener   - 22, 301. 

Organist   - 300, 461, 550. 

Orgelblaser   - 551. 

Pachter   - 105, 142. 

Pander    - 179. 

Pannebacker   - 184, 276, 442, 539. 

Pastoer    - 395. 

Pilote    - 236, 562. 

Pottebacker   - 580, 612. 

Praeceptor   - 145, 163, 250, 292, 390. 

Predicant   - 53, 63, 103, 154, 180, 183, 238, 334, 394, 401, 433, 514, 

609. 

Predicant, fransche  - 389. 

Raedemaker   - 391, 448. 

Rector scolae   - 53, 171. 

Rector    - 390. 

Rector, vice   - 86. 

Reijder    - 427. 

Rentmeester   - 25, 57. 
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Roedendraeger  - 133, 148, 411, 412. 

Ruijters, france  - 10. 

Scheepstimmerman  - 60, 113, 151. 

Scheerder   - 427. 

Scheijdemaecker  - 178. 

Scherprichter   - 257, 278, 590. 

Schoemaecker   - 15, 359. 

Scholarchen   - 390. 

Scholtes bij nachten  - 92, 95, 96, 352. 

Schoolmeester   - 28, 102, 140, 183, 245, 267, 294, 396, 415, 476. 

Schoolmeester, Duitse - 293. 

Schoolmeester, Françoise - 16, 225, 319, 339. 

Schoolmeester, Latijnsche - 499, 512. 

Schoolmeester, onder  - 488. 

Schout    - 607. 

Schultes   - 40, 57, 93, 132, 134, 169, 170, 179, 187, 209, 229, 239, 

321. 

Secretaris   - 21, 57, 77, 117, 138, 153, 181, 182, 214, 318, 450, 473,  

477, 483, 495. 

Segeler   - 232. 

Seijlemaecker   - 402. 

Sleper    - 25, 330. 

Slotemaecker   - 24, 265, 301, 380. 

Smit    - 37, 73, 451, 506, 619. 

Stadtsboode   - 302. 

Steenhouwer   - 546. 

Stratemaker   - 365, 459. 

Stratemakersknecht  - 365, 599. 

Student   - 285, 426. 

Sweertveger   - 152. 

Timmerknecht   - 205, 465. 

Timmerman   - 357, 472, 570. 

Tinnegieter   - 275. 

Touwslager   - 279. 

Tripmaecker   - 166. 

Tripwercker   - 258. 

Trommelslager  - 544. 

Turffmeter   - 72, 574. 

Uuitrooper (uitroeper  - 483. 

Uurwercksteller  - 425. 

Vasbander   - 555. 

Veerman   - 155. 

Veerschipper   - 97. 

Verwer   - 387. 

Visitatoer   - 449. 

Visscher   - 130, 131, 142, 508. 

Voorleser   - 460, 548, 601. 

Voorsinger   - 32. 

Vroumoederschap  - 139, 252, 328, 349. 

Waerdt    - 408, 494. 
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Wesemeester   - 20, 333. 

Wijsemoeder   - 349. 

Wullewever   - 51, 495. 

 

 

 

 

Verklarende woorden en termenlijst. 

 

 

 

Ab intestato   - Zonder testament. 

Accident   - Toevallige eigenschap van een zaak. 

Actum in Senatu  - Behandeld in de raad. 

Ad sua studia   - Met zijn studie. 

Adiungeren   - Zich voegen bij, als helper toevoegen. 

Advenant   - Overeenkomste bij gevolg. 

Advoijeren   - Toestemmen, bevestigen, van waarde houden, gestand 

doen. 

Aestimatie   - Waardering, waarde, schatten. 

Affectie   - Genegenheid. 

Alieneren   - Vervreemding, verkoop, verpanding, afstand van grond- 

     gebied, van rechten enz. 

Alimentatie   - Onderhoud, verzorgen. 

Amende   - Boete, straffe. 

Annotatie   - Voorzien van verklarende aantekeningen. 

Antecessor   - Voorzaad, voorganger. 

Apprehensie   - Gevangenneming, hechtenisse, vatten. 

Approberen   - Vergunning. 

Approprieeren   - Geschikt maken. 

Arte medica   - Medische kunst. 

Attestatie   - Bewijs van lidmaatschap en goed gedrag. 

Augmenteren   - Vergroten, vermeerderen. 

Authorisatie   - Machtiging, verlening van een bevoegdheid. 

Banquet    - Uitmakende het stadts verdedigingswerk.   

Beneficieren   - Begunstigen. 

Bespiringe   - Zonder belemmering. 

Bestevaeder   - Grootvader. 

Bijslagen    - De stoepen langs de huizen liggende. 

Bladinge   - Opbrengst. 

Boeije    - Gemarkeerde marktplaets. 

Bolster    - Toebehoren. 

Broeckvelligen  - In een boete vervallen. 

Camener   - Beheerder van de geldmiddelen van een stad. 

Carmen   - Lied, gezang. 

Cause    - Zaken. 

Causeren   - Veroorzaken, beschuldigen. 

Cautie    - Zekerheid. 

Cedelken (cedule  - Schuldbrief, handschrift. 

Cesseren   - Ophouden, een eind nemen, afstand doen,  
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     vervallen. 

Civiler    - Burgelijker. 

Coeterstede   - Keuterboerderij, kleine boerenplaats, van een keuter. 

Commini forma  - Op de gewone wijze. 

Commiseratie   - Erbarming, deernis. 

Compendiosae et facilis  

musica institutis - Beknopt en eenvoudig muziekonderricht. 

Competeren   - Rechtmatig toekomen, schuldig zijn. 

Comportement  - Handel en wandel. 

Comprehenderen  - Ineentrekken, begrijpen, bevatten. 

Condtschap   - Bericht, informatie, bescheid. 

Conformite   - Gelijkvormigheid, overeenkomstigheid. 

Consenteren   - Toestaan. 

Conserveert   - Bewaard worden. 

Consideratie   - Toegeeflijkheid, inschikkelijkheid. 

Consigneren   - In bewaring geven. 

Constapel   - Zorg dragen voor het geschut. 

Contenteren   - Tevredenstellen, genoegen doen. 

Contramine   - Tegenmijnen, speculeren, anders willen dan anderen. 

Contrarie   - Tegenovergesteld, strijdig. 

Contrario fortuni  - Zich in ongelukkige staat bevinden.  

Court, het   - Het hof. 

Cribben   - Cribben en hoofden aan te leggen. 

Cum suis   - Met de zijnen. 

Curreren   - Genezen, beter maken. 

Decriteren   - Besluiten, bevestigen. 

Dediceren   - Ontbreken. 

Deliberatie   - Beraadslaging, overleg. 

Delogeren   - Verblijven. 

Dependeren   - Afhankelijkheid. 

Desolaat   - Insolvente boedel, failliete nalatenschap. 

Despereert   - Wanhopen, twijfelen. 

Disponeren   - Beschikken over 

Distraheren   - In het klein verkopen. 

Doleancen   - Beklagen, klachten. 

Dolerende   - Beklagende. 

Drapenier   - Lakenbereider. 

Dree holt voten  - Bepaalde maat van drie hout voeten. 

Ecclesiastique   - Geestelijke. 

Eheluijden   - Echtgenoten. 

Eheman   - Echtgenoot. 

Elucidatie   - Opheldering, toelichting. 

Erneerende   - Onderhouden. 

Ex testamento   - Namens het testament. 

Excederende   - Overschrijden, (de perken) te buiten gaan. 

Exemptie   - Uitgenomen, onttrokken. 

Exerceren   - Uitoefenen. 

Exessive   - Bovenmatig, buitensporig. 

Exnobili authoritate et  

Officio  - Uit kracht van U Edeles autoriteit. 
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Extraordinaris   - Buitengemeen, buitengewoon. 

Faute    - Gebrek aan beter. 

Fine    - Einde 

France cronen   - Grote gouden munt, waarde in stuivers bepaald. 

Gagie    - Wedde, huurloon, huur, winst, bezolding. 

Gecelebreert   - Bevestigen, beklinken. 

Gedecreteert   - Bij decreet vaststellen, bevelen. 

Gefalueert   - Gewaardeerd, waarderen. 

Geinsinueert   - Gerechtelijk aangezegd. 

Geintituleert   - Naam noemen, benamen. 

Geinvolieert    Teruggang. 

Gementioneerde  - Vermelden. 

Gemolesteert   - Overlast aan doen. 

Gepraesumeert  - Veronderstelt. 

Geprocreert   - Verwekken. 

Geproponierde  - Voorstellen. 

Gessinge   - Op waarde schatten. 

Gevisiteert   - Onderzocht en nagekeken. 

Gotier     - Regen afvoergoot. 

Grese landt   - Oude oppervlakte maat naar het aantal koeien er 

     op een bepaald stuk land geweid kunnen worden.  

Guarande   - Waaren, bevrijden. 

Gychten   - Zijn verklaringen van roedendragers die als beëdigde 

     stadsdienaars aanzeggingen deden in opdracht van de 

schepenbank of van particulieren. Voordat zij hun 

aanzegging deden, vroegen zij daarvoor toestemming 

aan de beide schepenen die onder de naam 

‘burgemeesters in der tijd’ het dagelijks bestuur van de 

stad vormden. Als zij hun aanzegging hadden gedaan, 

kwamen zij in het raadhuis daarvan melding doen. Deze 

melding die ‘gicht’ werd genoemd, werd door een 

stadtssecretaris in het register van getuigenissen en 

gichten ingeschreven. 

Herediteit   - Erfelijkheid. 

Impost    - Accijns. 

In forma   - In behoorlijke vorm. 

Incarnatione filij Dei  - Vleeswording van de zoon van God. 

Indispositie   - Ontstemdheid. 

Induceeren   - Overreden, bepraten. 

Innocent   - Argeloos, onschuldig, onschadelijk. 

Ius cessum   - Rechtelijk of wettelijk afstand doen. 

Johannis   - 24 Juni. 

Koervoel (keurveulen  - Koerlappe, een veulen voor de Stadt. 

Laeckense pell  - Kleed. 

Lasarie    - Melaatsheid. 

Leestemaecker  - Schoenmaker. 

Letieren   - Geleverd. 

Loco, de   - De plaats. 

Maechscheijdinge  - Boedelscheiding. 

Mandelich   - Gemeenschappelijk. 
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Margen landt (morgen - Oppervlakte maat (Rijnlandse 8515, 70 m2. 

     Pruisische 3180 m2 ofwel 0,318 ha. 

Martini   - Verpagting van grasland, St. Maarten, 11 Nov. 

Meditationer sijonis  - Overdenkingen over Sion. 

Meenten   - Stadtsweiden. 

Meester van de sweepe - Ordebewaarder in de kerk, b.v. het verjagen van honden 

of toezicht op te rumoerige jeugd. 

Meinteneren   - Handhaven, in stand houden. 

Meinteren   - Handhaven, in stand houden. 

Memorien geslaegen   - Buiten zinnen geworden. 

Menageren   - Huisraad, met verschoning ontzien. 

Menaguert   - Hetzelfde gezin. 

Mentioneren   - Melding maken van - , 

Michaelis   - St. Michiel, 20 September. 

Missive   - Brief, officieel schrijven. 

Moeije    - Tante. 

Molestatie   - Hinder, overlast, bedreiging. 

Momberen   - Voogden. 

Monterende   - Bedragende. 

Moveren   - Roeren, bewegen. 

Negotieren   - Handel, koopwaar waarmee men langs de deuren vent. 

Nomine exorio  - In naam van zijn vrouw. 

Oculaire inspectie  - Zelf ondernomen onderzoek. 

Offereren   - Aanbieden, toedienen. 

Officie    - Beroep. 

Ongemolesteert  - Zonder overlast. 

Onsenthalven   - Vanwege ons. 

Opposeren   - Tegenstander, hij die in verzet komt. 

Opuscula poeticum posthumae- Klein geschrift met thematische gedichten. 

Oratio de bello civili  - Toespraak over de burgeroorlog. 

Oratio panegijrica  - Lofrede op: 

Paene, penen   - Op straffe van. 

Pander    - Beslaglegger op panden. 

Papistennu    - Roomschen. 

Patienteren   - Geduld hebben. 

Peremtorie   - Uiterste niet-verlengbare termijn. 

Petri ad Cathedram  - 21 Febr. dag voor St. Petrus. 

Pilote    - Loods. 

Plackegelt   - Belastinggeld. 

Plebisciten    - Stadtswetten. 

Pondt groot   - Bedrag van 6 gulden = 120 stuivers. 

Populeuser    - Bevolkingsgroei. 

Praeceptor quintae classis - Leermeester van de vijfde klas van de Latijnsche school. 

Praeceptor tertia classis - Leermeester van de derde klas van de Latijnsche school. 

Praeferentie   - Recht van voorgang, voorkeur. 

Praejudicie   - Op een oordeel vooruitlopen dat later kan 

     schaden. 

Praetenderen   - Beweren, voorwenden. 

Principaelste   - Lastgever, volmachtgever. 

Raden chur    - Raden keur 
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Recommanderen  - Aanbevelen, aanprijzen. 

Recompens   - Vergoeding. 

Redemptie   - Vrijkoop, aflossinge. 

Regarde   - Aanzien, eer, achting, ten opzichte van. 

Reijden  - Geheel gereed maken of voltooien, de laatste hand aan  

   iets leggen, b.v. in de lakenbereiding. 

Relaxatie   - Lossing, ontslaging, ontlossing, verbreiding. 

Reliqua   - Overschot van onvereffende schuld. 

Remitteren   - Vermindering, ontheffing. 

Remonstrerende  - Een betoog houden of indienen tegen iets, zijn 

     beklag doen. 

Removeren   - Verwijderen, afzetten. 

Requardt   - Ten verzoeke. 

Resolveren   - Oplossen; ontbinden, besluiten, vaststellen. 

Revocatie   - Herroeping; intrekking v.e. volmacht, v.e. bevel enz. 

Roeden   - 16 voet. (Voet is 11 duim). 

Rosenobelen   - Van oorsprong engelse gouden munt met gestyleerde 

roos.  

Rouwbollige land  - Plantkundig, heermoes en lidrus. 

Saelweer   - Deftig huis. 

Sammereuse   - Soort schip, Aak, genoemd naar, en varende op de  

rivieren Sambre en Meuse (is Maas). 

Satisfactie   - Voldoening, naar tevredenheit. 

Scheijdemaecker   - Schedemaker 

Schepel gesaeij  - Aanvankelijk ¼ mud, in het metriekstelsel 

     10 ltr. Of zoveel land als men met een schepel 

     weite c.q. rogge kan bezaaien. 

Schoecupen   - Kuip met eeck voor het leerlooijen. 

Scholarch   - Schoolbestuurder, schoolopziener. 

Sententie   - Rechterlijke uitspraak, vonnis, met kracht van 

     arrest. 

Sisteren   - Zich ter plaatse laten vinden. 

Spreet    - Rondhout dat draaibaar onderaan de mast is bevestigd. 

St. Jannis   - 24 Juni. 

St. Peter   - 22 Februari. Petri. 

Stael     - Stadts keurmerk, b.v. in de lakenindustrie. 

Stakettinge   - Hekwerk. 

Statueren   - Vaststellen, verordenen, een waarschuwend voorbeeld  

     stellen. 

Stipuleren   - Toezeggen, bedingen. 

Stooter    - Munt van 3 stuiver 

Stopendium   - Subsidie. 

Sub beneficio inventarij - Onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

Succederen   - Opvolgen, bijzonder in een ambt. 

Suffisant   - Toereikendheid. 

Sugitif    - Suggestie 

Surrogeren   - In de plaatsstelling. 

Sustinu   - Ondersteunen. 

Sweertveger   - Wapensmid. 

Tempore   - Tijdelijk. 
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Teneure   - Trekking, inhoud. 

Tenteeren   - Verzoeken. 

Tertiae classis   - Derde klasse. 

Testamentum reciprocum - Wederkerig testament, over en weer. 

Theses    - Stelling, academisch proefschrift. 

Theses Physiece de amina  

humana - Natuurkundige stellingen over de menselijke geest. 

Theses Theologicas de fide  

Saluifica - Theologische stellingen over het zaligmakende geloof. 

Thijns    - Pacht, verplichting, schuld. 

Tripmaecker    - Klompenmaker. 

Tucherende   - Betrekking hebben op: 

Uijtschradinge   - Uitsnijden, uitslijten van: 

Vacatien   - Het open-, onbezet zijn van een ambt. 

Vacerende   - Een ambt, post of betrekking openvallen. 

Vasbander   - Vatbinder, peiler van accijnsen. IJken der maten en  

     tonnen. 

Venduschap   - Openbare verkoping. 

Veralienieren   - Vervreemden. 

Visitatien   - Inspecteren door de ambtelijke overheid. 

Visiteren   - Onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 


